
Overijsselse vaarroutes 
overzichtelijk in gratis VaarApp

Gadget | Overijssel: kom erVaren!

WaterReijk
De regio WaterReijk staat bij veel water-
sporters bekend om de prachtige plaat-
sen Giethoorn, Blokzijl, Vollenhove en het 
Nationaal Park Weerribben-Wieden. Om 
het gebied tot in de haarvaten te ont-
dekken ruilt u de boot ter plaatse in voor 
een handzamer exemplaar. U vaart door 
de karakteristieke dorpsgracht van Giet-
hoorn, waar houten bruggetjes de rietge-
dekte boerderijen met elkaar verbinden. 
Onderweg legt u gemakkelijk aan bij een 
van de vele gezellig terrasjes, waar de 
streekeigen ongecompliceerde gastvrij-
heid zeker zal opvallen. 

IJsseldelta
Vanuit WaterReijk vaart u via Zwartsluis 
de prachtige IJsseldelta in. Hier vaart u 
via eeuwenoude rivieren bijvoorbeeld 

naar de Hanzesteden Zwolle, Kampen en 
Hasselt. Vanaf de havens wandelt u ge-
makkelijk de bruisende stadscentra in en 
haalt u uw cultuurhistorische hart op. Of 
u gaat shoppen, lekker eten en genieten 
van leuke evenementen.
 
Vechtdal 
Vanaf Zwolle vaart u op de Vecht het lan-
delijke Vechtdal in. In het Vechtdal wis-
selen uitgestrekte glooiende graslanden 
en bos elkaar af, met daarin kastelen en 
havezaten. Heel bijzonder in het Vecht-
dal zijn de vistrappen, hierdoor kunnen 
vissen vrij de rivier op en af zwemmen. 
Het Vechtdal kent een rijke variatie aan 
streekproducten, puur van het land. 

Salland 
De ligging aan de IJssel zorgt ervoor dat 

de regio Salland aantrekkelijk is voor wa-
terliefhebbers. Vanaf de historische Wel-
lekade in Deventer nemen de schippers 
u mee voor prachtige tochten over de 
IJssel. Wat dacht u van varen langs de 
skyline van Deventer of een tocht langs 
andere Hanzesteden zoals Zutphen en 
Kampen? Plekken om aan te leggen zijn 
er genoeg, deze zijn van alle gemakken 
voorzien. 

Twente
Ook Twente is prachtig. Een gevarieerd 
coulisselandschap omringt sprankelende 
steden en pittoreske dorpen. Het rijke 
culturele, religieuze en industriële erfgoed 
getuigt van een veelbewogen verleden. 
Eeuwenoude mythen, sagen en legen-
den hebben sporen nagelaten en leven 
nog altijd voort. De mensen zijn gastvrij 
en gemoedelijk. Het leven is er groen en 
Bourgondisch. De perfecte plek voor een 
fijne vakantie, een heerlijk weekendje weg 
of een verrassend dagje uit. Ervaar de se-
rene ruimte van de bossen, de heide en 
het water. Daarbij staat het gebied be-
kend om de topsportevenementen. 

Gratis app
De ‘Varen in Overijssel’ app bevat naast 
de interessante routes ook informatie 
over bezienswaardigheden, dorpen en 
(Hanze)steden, brug- en sluisinformatie, 
aanmeerplekken en jachthavens. De app 
is gratis te downloaden op je smartphone 
en tablet (Android en iOS) en is geheel 
gratis. U kunt deze gebruiken als interac-
tieve kaart op het water, maar ook thuis op 
de bank als voorbereiding op een dagje 
op het water. Als watersporter of recreant 
hebt u zo het hele vaargebied op zak. De 
kaarten en routes kunnen vooraf met WiFi 
worden ingeladen. Zo voorkomt u dat u 
onnodig veel data van de internetbundel 
gebruikt én blijft de route ook beschik-
baar als de internetverbinding op het wa-
ter wegvalt. Deze app is onmisbaar voor 
een optimale beleving van het Overijs-
selse vaargebied. Download hem snel op 
www.varen.in/overijssel.

Vanaf nu kunnen watersporters in Overijssel nog beter voorbe-
reid het water op. De provincie introduceert een app waarin de 
toeristische regio’s WaterReijk, IJsseldelta, Vechtdal, Salland 
en Twente samen komen. Met deze ‘Varen in Overijssel’ app 
beschikt u over talloze vaarroutes door de provincie Overijssel 
en tegelijk over een grote hoeveelheid informatie voor zowel 
tijdens het varen als voor de momenten aan wal. Een must-
have voor elke watersporter die deze regio gaat bezoeken. 
Een groot voordeel: de app is kosteloos te downloaden op 
www.varen.in/overijssel. De ‘Varen in Overijssel’ app is een initiatief van:De regio’s
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