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De Wieden Grote route over de grote meren 
 

04 OV - Kanonatuurroutes Overijssel Door Rob Nuij 

 

 

Aanrijroute Instappunt: OV10 Thijssengracht - Giethoorn 

Vanaf de N333 Emmeloord-Steenwijk, neem 5 km voorbij Blokzijl, tegenover afslag Kalenberg-

Scheerwolde, de fietsroute rechtsaf naar Giethoorn, dit is de Kooiweg. Aan het eind van deze 

weg is bij het water de prima instapplaats aan de Thijssengracht. 

 

Vaarroute 

Vanaf de instap het water oversteken en de Dwarsgracht in varen. Je maakt wat slingers en 

komt langs Restaurant/Kanoverhuur de Otterkooi met een mooi terras aan het water. Hierna 

kom je langs mooie boerderijen van Dwarsgracht. Nadat je een lange houten brug onderdoor 

bent gegaan krijg je iets verder rietkanten en na een knik naar links vaar je de Beulakerwijde 

op. Dit 2½ km brede meer oversteken naar de oostelijke oever en daar voor de lange landtong 

met aanlegplaatsen voor boten, linksaf een doorgang in en dan linksaf de Beukersgracht op. 

1½ km verder ga je bij de 1e brug rechtsaf, de Jan Hozenbrug. Hier is een mooie rustplaats 

rechts bij een fluisterbootverhuur. Dit watertje uitvaren en op de kruising je rechtsaf langs de 

mooie boerderijen van het Zuideinde. Eind van dit water ga je het meer Zuideindigerwijde op 

en steek dit over. Aan de overzijde vaar je dwars door rieteilanden. Bij de overkant is een 

opening in het riet, hier in varen. Iets verder ligt rechts van je een meertje, hier kun je kris 

kras door een mooi natuurgebiedje varen. Anders rechtdoor aanhouden waar je op de splitsing 

rechtsaf moet de Molengracht op. Verderop in Westeinde op de splitsing weer rechtsaf en voor 

de jachthaven linksaf. Als je het meer Belterwijde opvaart schuin naar rechts aanhouden, 

steek het meer over en vaar een klein stukje de Beukersgracht op. Nu de 1e betonnen brug 

(zijtak) rechtsaf onderdoor. Hier vaar je weer op het meer Belterwijde. Je houdt op dit meer 

1,7 km de linkeroever aan. Dan het watertje linksaf ingaan. Je vaart hier door een bosgebied 

en op een kruising ga je rechtsaf, 150 m verder linksaf, hier vaar je Beltschutsloot in. Nadat je 

een stenen en houten loopbrug bent gepasseerd moet je rechtsaf. Hier op de hoek is een 

horecagelegenheid met terras aan het water voor een prima rustpauze.  

Verder varend ga je door het dorp Belt-Schutsloot, langs een camping en vaar je het meertje 

Kleine Belterwijde op. Hier steek je schuin naar links over, dan rechtsaf de Arembergergracht 

op. Deze uitvaren en de brug van Ronduite onderdoor. Je vaart hier weer de Beulakerwijde op, 

het grootste meer van de Wieden.  

Op dit meer ga je linksaf en steek je 2,7 km over naar de overkant, daar rechtsaf langs de 

kant gaan varen en voorbij een inham zie je een boerderij. Rechts hiervan is een watertje met 

borden, hier vaar je in, dit is de Vaartsloot. Op een kruising bij een grote boom rechtsaf en een 

stuk verder ga je een stuwtje door (zelfbediening). Rechtdoor varen een breed water over met 

rechts van je een meer. Als je verderop links van je weer een stuwtje ziet ga je ook hier door, 

je krijgt wat bochten en komt op de Walengracht. Hier links aanhouden langs het dorpje Jonen 

met een fietspontje. Verderop voorbij hoge bomen ga je rechtsaf en volg je de kant. Even later 

bij bordje de Wieden ga je rechts de Pinkesloot in, een mooi watertje dat uitkomt op de 

Dwarsgracht. Hier linksaf en de Dwarsgracht volgen langs de Otterkooi en iets verderop 

voorbij de knik naar rechts is de instapplaats.  

 

Samenvattend 

Voor kanovarend Nederland een prachtroute voor wie een grote route wil varen langs alle 

grote meren van de Wieden. WEL OPPASSEN MET HARDE WIND. Samengesteld uit kleinere 

kanoroutes van me.  

Tip: neem een actuele waterkaart mee ter verduidelijking van de juiste richting bij twijfel. 

 

Tochtlengte 30 km. 
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