
Weerribben Ossenzijl – Kalenberg  
 

04 OV - Kanonatuurroutes Overijssel Door Rob Nuij 

 

 

Aanrijroute Instappunt: FR11 Rottige Meenthe 1 

Op de A6 bij Emmeloord de afslag Emmeloord-Steenwijk-Markenesse (N351) nemen. De N351 

volgen naar Kuinre en bij Kuinre borden volgen Ossenzijl. Bij de huizen van Ossenzijl linksaf 

richting Slijkenburg (fietsbordje). Dan iets verder, net over de brug rechts, is de instapplaats 

met kanosteiger. 

 

Vaarroute 

Van hieruit linksaf de Linde op en neem de 1e vaart rechtsaf. Dit is de Ossenzijlersloot, 

waarlangs wat jachthavens liggen en links een viswinkel. De brug van Ossenzijl onderdoor en 

hierna bij de Y-splitsing rechtdoor. Rechts zijn huizen en een kleine supermarkt. Iets verderop 

rechtsaf het 1e kleine fietsbruggetje onderdoor, bij bord Nationale Park De Weerribben. De 

eerste 200 m is een rommelige kant met pallets enz. Je vaart nu op het Vaargat van Pijlman. 

Een mooi vaartje van ± 12 m breed, soms open zicht en soms stukken met rietkanten en 

bomen. ± 1 km verder, 150 m voorbij een bomenrij links, linksaf de 2e Bokvaart in. Rechts 

staan wat kleine windmolentjes. Dit mooie watertje rechtdoor volgen, je passeert rustplaats 2. 

Bij de brede kruising (’t Jurries) rechtdoor. 600 m verder, na een bomenrij en kanosteiger 5, 

linksaf. Dit is een smal watertje ± 5 m breed en door bos heen. 400 m verder op een soort 

splitsing meteen na kanosteiger 6 rechtsaf, je vaart nu op de 1e Bokvaart door bosgebied. 

Deze helemaal uitvaren, langs rustplaats 8, en dan op de splitsing, dit is na het bos, ga je 

rechtsaf. Bij de T-splitsing bij rustplaats 9 linksaf weer de 2e Bokvaart op. Je vaart langs wat 

molentjes, steekt een brede kruising over en verderop op de splitsing bij het Vaargat van 

Tietema bij rustplaats 10, rechtsaf gaan, dit water is ± 25 m breed. 500 m verder linksaf het 

1e vaartje in, dit heet de Nieuwe Vaart. Dan 1 km verder bij een wat ongelijke kruising ga je 

bij het brede water linksaf. Dit uitvaren naar Kalenberg. Je vaart nog langs een klein eilandje 

van 4 bij 4 m met wat bomen erop. Bij de huizen van Kalenberg fietsbruggetje onderdoor, (pas 

hier goed op i.v.m. scheepvaart) rechtsaf de Kalenbergergracht op. Dit water uitvaren (rechts 

is nog een winkeltje waar je van alles kunt kopen) en aan het eind linksaf de Heuvengracht op. 

500 m verder, net voorbij de 1e aanlegplaats voor bootjes, linksaf een fietsbrug onderdoor 

(tegenover km paal 7). Het bredere water volgen, je krijgt in het begin wat kleine zijwatertjes. 

Een stuk verderop op de splitsing ga je linksaf op de bomen aan. Bij de bomen rechtsaf het 

bredere water volgen en op de splitsing die volgt ga je linksaf, je vaart nu weer op Kalenberg 

aan. Je vaart langs een parkeerplaats en een brug onderdoor en daarna rechtsaf de 

Kalenbergergracht op. Je komt langs restaurants met terras aan het water, rondvaarten, kano-

, fluister- en roeibotenverhuur. Bij restaurant Het Doevenhuis is ook een kleine camping. Dan 

ga je de ophaalbrug onderdoor en net voorbij de brug is een hotel-restaurant met terras aan 

het water. Verder varend volgt een S-bocht en als je verderop de huizen en boerderijen voorbij 

bent vaar je op een bomenrij af, daar krijg je een bocht naar rechts en dan naar links en hier 

meteen het 1e watertje rechtsaf. Verderop op een kruising (is 1e vaartje) linksaf. Hier vaar je 

weer door een bosgebied, aan het eind rechtsaf en iets verder linksaf en nu vaar je op de 

Bokvaart die ook door bos gaat. Je komt langs rustplaats 15 en vlak erna op de kruising langs 

16. Rechtdoor varen en iets verder ga je langs rustplaats 18, op deze kruising hou je iets naar 

rechts rechtdoor aan en je gaat even later een loopbrugje onderdoor, bij rustplaats 19. Nu de 

Bokvaart verder volgen en bij bord en camping De Kluft linksaf. Je houdt de rechteroever aan 

van dit ± 40 m brede water en als je een meertje opvaart rechtsaf en je ziet voor je het 

Bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer met ook daar een restaurant met terras. 

Voor het gebouw naar links varen langs steigertjes met bootjes. Iets verder even naar rechts 

en naar links en bij de huizen van Ossenzijl rechtsaf de Kalenbergergracht op. Nu rechtdoor 

varen, brug onderdoor en als je bij de Linde bent linksaf en voor de brug rechts is de 

instapplaats. 

 

Samenvattend 

Mooi, mooi, mooi, gezellige terrasjes, goede uitstapplaatsen en buiten het seizoen heel stil. 

Tochtlengte 20 km. 
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