
RAFTEN OP DE MAAS 
VRIJDAG 28 APRIL 2023 
Op vrijdag 28 april organiseert district IPA Limburg-Zuid een activiteit met rubberboten over de 

Grensmaas. Als er voldoende water door de Maas stroomt gaan we raften vanaf Smeermaas bij 

Maastricht tot aan het veerpontje Berg-aan-de-Maas – Meeswijk. Deze tocht is zo’n 21 kilometer. 

Als er weinig water door de Maas stroomt eind april verkorten we de tocht tot Kotem (13 km). 

Wat kunnen we verwachten? 

In de felle voorjaarszon vertrekken we vol goede moed en met toch wel een beetje spanning vanuit 

Smeermaas bij Maastricht. We krijgen een korte uitleg en we moeten een zwemvest aantrekken. Een 

beetje onwennig en met veel gelach stappen we in de rubberboten. Met 7 tot 12 mensen per 

rubberboot dobberen we kalmpjes over de hier nog rustige Maas. Het peddelen gaat nog niet 

fantastisch maar we leren snel.  

Vlak voor Borgharen horen we in ene een ruisend geluid dat langzaam steeds harder wordt. Als we 

dichterbij komen blijkt het een stroomversnelling te zijn. Onze boot schuift over de rand en maakt 

een flinke vaart naar beneden. Door sommigen wordt er gegild, maar er wordt vooral gelachen. Al 

gauw wordt het water weer rustiger en dobberen we met zo’n 5 kilometer per uur stroomafwaarts. 

De boterhammen, flesjes water en de zonnecrème komen tevoorschijn. 

Na enkele uren op het water, diverse stroomversnellingen en rustige stukken verder, komen we aan 

op het eindpunt. Hier hebben we onze auto’s geparkeerd en kunnen we samen nog wat eten en 

drinken. Sommigen gaan direct naar huis en anderen blijven nog lang hangen. We kijken terug op 

een geslaagde dag. 

Wil jij hier ook bij zijn? Dat kan! Verzamelen is tot uiterlijk 10:30 uur op het eindpunt van het raften. 

Vanaf daar gaan we gezamenlijk richting Smeermaas. De kosten voor deze activiteit bedragen € 

22,50 voor IPA leden en Sympathisanten en voor niet-leden € 27,50. Het raften is geschikt voor alle 

leeftijden. De activiteit kan doorgaan bij minimaal 10 deelnemers en er kunnen zich maximaal 56 

deelnemers aanmelden voor het raften. 

Meld je gauw aan bij onze secretaris Jac Couvée via limburg-zuid@ipa-nederland.nl en maak het 

bedrag over naar NL15 RABO 0149 2973 35 t.n.v. IPA-district Limburg-Zuid onder vermelding van 

“raften”. Inschrijven is mogelijk tot en met 15 april. Hierbij geldt vol = vol. 
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