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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 hier een klein stukje naar links varen en dan 1e vaart rechtsaf de Dwarsgracht op. Je 

vaart langs graslandjes en rietkragen met wat knikken. Op een Y splitsing hou je linksaf aan, 

het bredere water. Je vaart langs restaurant en kano-verhuur de Otterskooi. Een prima plek 

voor een hapje en drankje. Je vaart verderop langs prachtige boerderijen en je gaat wat 

bruggen onderdoor. Dan, als je bij wat breder water een kruising krijgt, ga je rechtdoor de 

lange brug onderdoor. Je krijgt nog wat mooie boerderijen en als je het dorp uitvaart krijg je 

hoge rietkanten met soms een open stuk grasveld (waar ik een fazant zag).  

(Even dit; de Dwarsgracht met zijn boerderijen is net zo mooi als de gracht door Giethoorn 

met dit verschil dat met mooi weer je in de gracht van Giethoorn tegen de kant gevaren wordt 

door de vele niet goed varende huurbootjes.) 

Er zijn op de route wat uitstapplaatsen gemaakt en je vaart hier door de rietkragen goed 

beschut tegen de wind. Dan, als je bij een bomenrij voor je linksaf moet, vaar je het grote 

meer de Beulakerwijde op. Hier ga je rechtsaf en hou je de kant aan. En steek je de vaargeul 

van de Walengracht over die gemarkeerd is met groene en rode tonnen. Je houdt (ver voor je) 

de watertoren van St.Jansklooster aan. Als je de vaargeul over bent hou je de kant nog even 

aan. Dan, als je een breed water rechts krijgt, rechtdoor varen naar een eiland. Nog steeds op 

de watertoren af. Aan het eind van dit eiland steek je over naar het andere eiland. En voorbij 

dit 2e eiland steek je over naar de walkant naar rechts. Op de walkant zie je wat huisjes en 

rechts van de huisjes zie je een boerderij en daar hou je precies op aan. Als je bijna aan de 

overkant bent zie je bordjes staan en daar is de ingang van de Vaartsloot, net rechts van de 

boerderij. Er staat ook een bordje van een stuwtje wat een eind verder is, deze zijn meestal 

open en anders kun je deze makkelijk opendraaien. 

Als je de Vaartsloot opvaart is gelijk links een prima uitstapplaats om even te rusten. Verder 

varend, door grote rietkragen heen, kom je net voorbij een grote boom op een kruising.  

Hier ga je rechtsaf. Dan een stuk verder het stuwtje door, nu rechtdoor varen over een breed 

water met rechts van je een meer. 

Dan zie je weer een stuwtje links van je en daar vaar je door, nu doorvaren en bij de 

Walengracht, een water rechts van je, hou je de linkeroever aan naar de huizen van het 

gehucht Jonen waar je een fietspontje passeert. Dan als je rechts bomen krijgt, net voor de 

rood/groene tonnen van het Giethoornsemeer, ga je voorbij de bomen rechtsaf en hou je de 

kant aan en bij bordje De Wieden vaar je dan de Pinkesloot in, die uitkomt op de Dwarsgracht. 

Hier ga je linksaf de brug onderdoor en vaar je langs restaurant Otterskooi. Dan voorbij het 

laatste huisje op de splitsing ga je linksaf de Brouwersgracht in, ook weer een mooi watertje 

wat smaller dan de Pinkesloot. Bijna aan het eind, ga je rechtsaf een watertje in dat uitkomt 

op de Thijssengracht. Dit tussenwatertje slingert van links naar rechts langs een bosgebied en 

als je op de splitsing komt ga je rechtsaf de Thijssengracht op en aan het eind van de bomen, 

die links van je staan, is de instapplaats. 

 

Samenvattend 

Een pracht vaartje over groot en klein water, de mooie Dwarsgracht met restaurant de 

Otterskooi voor een heerlijke zit op het terras aan de Dwarsgracht. (Hier is ook kanoverhuur.) 

De Wieden zijn prachtig om te varen. NEDERLAND OP Z’N MOOIST. 

Tochtlengte 15 km. 

 



TKBN  Kanonatuurroutes - Rob Nuij 

 

OV10 


