
Zaterdag 8 mei 2021 tocht Gelderse Ijssel- Apeldoorns Kanaal  30 km

Leo, Siep, MIent, Ronald en Peter

Leo en Leo hebben deze tocht bedacht nav mooie fietstochten langs het Apeldoorns
kanaal.
We vertrokken vanuit het jachthaventje te Veessen na een auto een paar honderd meter
bij de eindbestemming geplaatst te hebben. We maken nml. Een rondje: eerst stroom
afwaarts de Ijssel af en linksom weer terug door o.a. Het Apeldoorns kanaal.
Met een matige wind en stroom mee maken we ongeveer 9 km per uur over de grond en
na bijna twee uur varen zitten we in Hattum op het terras koffie te drinken.
Een goed begin, de Ijssel kronkelt prachtig door het typische rivier landschap, kribben,
zandstrandjes, wilgen, ooievaars, een paar vissers, een enkel vrachtschip en enkele
pontjes, de tijd staat hier stil, de rivier beweegt.
Na de koffie en lunch het Apeldoorns kanaal in met na een paar honderd meter een niet
meer in werking zijnde sluis. Erachter staat het kanaalwater meer dan 3 meter hoger en
daar begint het moois. We varen door het groen, mooie hoge oevers met veel bever
sporen, puntige takken en burchten verscholen in de wal. Vorig jaar hebben twee
beverfamilies bijna het kanaal droog gelegd met 15 meter diepe gangen. Het waterschap
was er nog net op tijd bij.
Omdat er onderweg vele stuwen en gemalen zijn moesten we een keer of 7 overdragen,
gelukkig had iedereen een karretje of wielen bij zich.
Begin van de middag begon de wind aan te wakkeren en werden we verrast op
regenbuien. Nog 10 km te gaan door de groote wetering, een saai afwateringskanaal
waar geen eind aan kwam. Zwijgzaam voeren we richting eindbestemming die bij iedere
bocht, beton brug en elektriciteitspaal maar niet dichterbij wilde komen.
Maar toen we die bereikt hadden was het leed al weer snel vergeten.
Al met al een mooie afwisselende en uitdagende pittige tocht die voor herhaling vatbaar
is. Leo,s....bedankt.

Peter


