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Aanrijroute Instappunt: FL3 Kadoelersluis 

De N334 van Steenwijk naar Zwartsluis; daar de N331 richting Vollenhove. Na circa 7 km 

afslag Kraggenburg-Ens-Nagele nemen en meteen na de Kadoelerkeersluis is rechts de zeer 

goede instapplaats. 

 

Vaarroute 

Vanaf de instapplaats naar links, oversteken en langs de rietkraag varen. Je vaart het 

Kadoelermeer op. Aan de linkeroever is bos en rechts is een rietoever. Het is hier een prachtig 

stukje varen. 

Na de bocht naar rechts staan er paaltjes in het water, daar omheen varen. Links is het 

Voorsterbos en verderop krijg je een mooi stukje groen om uit te stappen. Verderop voor de 

brug van Vollenhove is rechts het jachthaventje en kun je als je rechts aanhoudt, net voor het 

bruggetje eruit om een terrasje te pakken en Vollenhove te bezichtigen. Haventje uit dan de 

brug onderdoor. Je vaart verderop het Vollenhovermeer op. Rechterzijde van het meer 

aanhouden, het is hier ondiep water met wat eilandjes. Aan het eind wordt het water smaller, 

er staat een bomenrij en er ligt een stenen dam met een basaltdijkje, ga je hier rechtsaf in. Dit 

heet het Ettenlandskanaal. Je vaart langs een boerencamping en links in de hoek voor de brug 

is de overdraagplaats van circa 150 m. Aan de overkant van het weggetje - als het hek dicht is 

kun je via losmaken van schrikdraad - en via het weggetje naar beneden aan de andere kant 

van het gemaal weer instappen. Het gemaal en de camping heten Stroink. 

Dit kanaal is mooi begroeid, rustig en vrij breed, ± 60 m. Vaar dit uit, aan het eind ga je langs 

een kabel met gele ballen, blijf rechtdoor varen en vaar de Kleine Beulaker over. Dan tussen 

twee eilanden door en vaar het grotere meer Beulakerwijde rechtdoor over. Aan de overzijde is 

links van een woonboot de brug van Ronduite waar ook de bebakening van de vaargeul naar 

toe gaat. Hier de brug onderdoor langs een jachthaventje. Dan iets verder, op de kruising met 

breder water, rechtsaf. Hierna vaar je bij de vernauwing langs bomen het meertje Boswijde 

op. Je houdt de linkerkant van het meertje aan en na bijna 1 km als je langs een eilandje met 

boompjes vaart, is bij een alleenstaande boom en bord de Wieden de ingang voor 

doorgangetjes en meertjes die heel mooi zijn. Op de splitsing rechtsaf, dan wat verder om een 

paar bomen varen en het bredere water aanhouden. Als je het meertje Vossebelt opvaart 

rechtsaf aanhouden en weer een vaartje in. Wat verder, op een splitsing, linksaf en je komt op 

het meertje Veenematen. Schuin rechts voor je, aan de overzijde van dit meertje, staan wat 

bomen en voor de bomen links is weer de uitgang. Dit vaartje komt uit op het meertje 

Mastenbroekerkolk. Op dit meertje gelijk rechtsaf en je vaart weer een smal watertje in. Ook 

dit is een mooi vaartje langs vele mooie zijwatertjes en het komt uit via een bruggetje op de 

Arembergergracht. Hier rechtsaf, iets verder kun je bij een mooi open stukje aan de kant even 

rusten. Verder varend kom je uit bij de sluis van Zwartsluis die bediend wordt tot 19.00 uur. 

Na de sluis uit rechtdoor en via een openstaande sluis kom je op het Zwarte Water, hier 

rechtsaf. Dan zie je fabrieken van Genemuiden, je passeert een pontveer en via een grote 

bocht kom je uit op het Zwarte Meer. Volg de vaargeul, maar wel een stuk ernaast, langs het 

vogeleiland met bomen en daarna zie je voor je de brug van de Kadoelerkeersluis. Na de brug 

links is het startpunt.  

 

Samenvattend 

Een hele mooie dagtocht met veel variatie aan water, meren, kleine vaartjes, dorpjes en mooie 

natuur. Niet met harde wind varen, veel groot water. 

1 overdraging, (± 150 m, kanokar meenemen). Tochtlengte 28 km. 
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