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Aanrijroute  Instappunt: OV7 Regge - Hankate 

Neem op de A1 tussen Deventer en Hengelo afslag 27, de N350 naar Rijssen. In Rijssen weg 

N347 nemen naar Nijverdal-Ommen. Circa 4 km na Hellendoorn bij kruising van dorpje 

Hankate, rechtsaf en meteen weer rechtsaf, de Zuidelijke Kanaaldijk. Dan over de brug bij de 

stuw en vistrap rechtsaf en 50 mtr verder, bij de kanosteiger, is de instapplaats. De auto iets 

terug op de parkeerplaats zetten want aan de andere zijde bij de parkeerplaats kom je terug.  

 

N.B.: rondom het startpunt is er veel veranderd door de aanleg van de visrivier. Geef ons door 

waar de instapplaats is als deze afwijkt van de beschreven instapplaats. 

 

Vaarroute 

Vanaf de instap vaar je naar links de “Midden Regge” op en 400 mtr verder ga je linksaf het 

“Overijsselsch Kanaal” op waar na 600 mtr de eerste overdraging is bij een stuw met brug. 

Rechts is een betonnen kanosteiger en de walkant is ± 3 mtr hoog. Het beste is bij de 

kanosteiger eruit en via de graskant naast de steiger de kano omhoog trekken. De 

overdragingen zijn op deze route gemiddeld 100 mtr dus kanokar meenemen, of dragen als 

het niet te zwaar is met een paar personen.  

Verder varend over het kanaal zie je mooie boerderijen met bomen en rietkanten walkant van 

± 2½ mtr hoog. Door de stuwen is er alleen maar kanovaart mogelijk. Het water is ± 30 mtr 

breed, een stuk verder passer je een brug (Kempersbrug). Er loopt rechts een zeer rustige 

weg. Het is een mooi watertje dit “Overijsselsch Kanaal”. Een stuk verder ga je de 

Kruimersbrug onderdoor en daar ± 1½ km voorbij is aan de linkerzijde een kanosteiger van 

hout, om over te dragen naar de “Linderbeek”. Dit is net voor een duikertje (rechts) met 

hekwerk ervoor. Hier overdragen over de scheiding tussen het “Overijsselsch Kanaal” en de 

“Linderbeek”, net voor de goede kant van een stuw in de beek. De kanosteiger van de 

“Linderbeek” is van beton en aangezien mijn kano met alles erop en eraan ± 50 kg weegt ben 

ik 20 mtr links van deze steiger ingestapt bij gras en riet. Nu naar links de beek op die dwars 

door de weilanden gaat. De beek is ± 20 mtr breed en heeft graskanten van 1 mtr hoog. 2 km 

verder krijg je de 3e overdraging (± 100 mtr) bij een stuw en brug. De “Linderbeek” slingert 

zich relaxt door het landschap heen. Je gaat wat bruggen onderdoor en onder Den Ham is 

weer een stuw en brug met een mooi zitje voor een rustpauze. Volgens het informatiepaneel 

zijn er verschillende campings in de buurt rondom de “Linderbeek”, maar niet aan het water. 

Wel bij Ommen ± 10 km van de stuw “Linderbeek” en “Beneden Regge”. 

Verder varend naar de volgende stuw, de laatste waar de “Linderbeek” in de “Regge” overgaat 

is ± 2½ km. Voor deze stuw is links de kanosteiger, dan naar de stuw lopen. Voor de stuw 

naar links langs de vistrap over pad van de stuw (is breed genoeg) en dan links is de 

kanosteiger. Deze overdraging is ± 150 mtr en tevens een prachtig plekje om even te rusten 

en wat rond te lopen. 

Bij alle overdragingen zijn de grasbodems goed stevig voor wieltjes van kanokarren. 

Vanaf hier door het mooie gebied de “Beneden Regge” af naar Hankate, geen stuwen meer 

onderweg wel hoge walkanten (±3 mtr) met soms piepkleine zandstrandjes om eventueel op 

de kant te komen en wat te zwemmen of te zitten. 

De “Regge” is ± 30 mtr breed en weinig slingerend. Ongeveer 500 mtr voor de stuw van 

Hankate ga je de enige brug onderdoor voor fietsers en wandelaars en dan links voor de stuw, 

30 mtr van de parkeerplaats, is de uitstapplaats en het rondje is rond gevaren. 

 

Samenvattend 

Een route met mooie waters en prachtige omgeving, heerlijk rustig. 

Er loopt alleen langs het Overijsselsch Kanaal een weggetje, ± 3km.  

Er zijn 5 overdragingen goed verzorgd met kanosteigers, de overdragingen zijn ± 100 mtr dus 

kanokar meenemen. 

Na afloop op de kruising van Hankate een prima café-rest. voor een drankje of hapje. 

Tochtlengte 16 km. 
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