Kanovaren op de Roer
Kanovaren op de Roer is van 1 juni t/m 30 september weer
mogelijk, ook in deze Coronatijd.
Wel dienen we ons aan de volgende regels te houden:
1) Let op je gezondheid,
Huur alleen een kano als je je goed voelt. Ben je verkouden, hoesterig of heb je koorts, blijf
dan thuis.

2) Houd de juiste afstand van elkaar,
Houd altijd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar zowel op het land als op het water.

3) Hygiëne huisregels,
Handvaten en peddels worden goed gedesïnfecteerd. Daarnaast is het belangrijk om handen
goed te wassen.

4) Maak altijd een afspraak om een kano te huren.
Reserveren is verplicht!

5) Vervoer terug vanaf de eindlocatie is beperkt mogelijk!
Wij kunnen vanaf de eindlocatie de bestuurders van de auto’s mee terug nemen naar de
startlocatie. Hierbij zijn mondkapjes voor alle inzittenden verplicht. Deze dienen jullie zelf
mee te nemen!
Wanneer de bestuurders bij de startlocatie aankomen nemen ze de auto en halen de overige
mensen bij het eindpunt op. Totale tijd op en neer rijden tussen start en eindlocatie is circa
15 of ca. 40 minuten. Dit is afhankelijk van de gekozen route.
Een andere optie is om voor eigen vervoer te zorgen vanaf de eindlocatie.
- Tweede auto plaatsen bij de eindlocatie.
- Fietsen plaatsen bij de eindlocatie.
- Op laten halen door familie of vrienden.
Deze laatstgenoemde opties hebben als voordeel dat mensen niet hoeven te wachten op andere
kanovaarders tot deze terug zijn.
Als we ons allemaal aan de regels houden kan iedereen op een veilige manier kanovaren op
de Roer. Wij hopen dan ook dat u geniet van de prachtige kanotocht over de Roer waar de
bever en de ijsvogel uw gids zullen zijn.
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