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Aanrijroute  Instappunt: OV5 Blokzijl 

Vanaf de N333, van Steenwijk naar Markenesse, bij de rotonde van Blokzijl (bij tankstation) 

het dorp Blokzijl in. Bij havenkom linksaf en aan het eind linksaf smal straatje in, brug bij de 

sluis over, dan linksaf en voor ophaalbruggetje is rechts bij de parkeerplaats de goede instap. 

Blokzijl is de moeite waard om even rond te lopen. Het is een leuk oud stadje, het lag vroeger 

aan het IJsselmeer. 

 

Vaarroute 

Van hieruit bruggetje onderdoor en rechtsaf. Je vaart langs instapplaats van rondvaartboten 

en langs een grote camping. Dit water, het "Noorderdiep", gaat over in de “Valse Trog”, met 

wat grote bochten uitvaren en bij bakens (groene) vaar je het “Giethoornsemeer” op. Je blijft 

de rechterzijde volgen. Links zie je een begroeid eiland waar ze links en rechts omheen varen. 

Een stuk verder, tussen boei 21 en 23, steek je recht over naar de overzijde, je houdt de hoge 

bomen aan met een gat en dan weer bomen, daar is de ingang in een op de oever diep lopend 

gat en uitkomend op het vaartje “Bouwersgracht”. Je ziet dan een bord van de Wieden en een 

zijvaartje naar links, je gaat hier rechtdoor. Dit smalle vaartje komt uit op een splitsing en dan 

ga je rechtsaf. Je vaart iets verder langs de Otterskooi, dit is een restaurant met terras voor 

e.v.t, een pauze. 

Je vaart nu volgend de “Dwarsgracht” door, een mooi vaartje langs prachtige boerderijen en 

wat bruggetjes onderdoor. Je blijft rechtdoor aanhouden, voorbij een kruising met een grote 

loopbrug. Als je de boerderijen voorbij bent vaar je door riet en weilanden. Dan, voor de hoge 

bomen, linksaf en iets verder vaar je het meer de “Beulakerwijde” op, hier ga je rechtsaf. Je 

blijft de kant volgen, je steekt een bebakend vaarwater over en je houdt de hoge silo of 

watertoren van St.Jansklooster aan. Je blijft de rietkant volgen en als je een breed open water 

krijgt, rechts, ga je hier in, ook hier de rietkant volgen. Om een in het water uitstekende punt 

en dan door een versmalling tussen eilandjes door met bomen. Dan kom je uit op een meer, 

hier schuin naar links varen en om een eiland heen naar rechts. En nu rechtdoor varen, je 

vaart nu zo het “Ettenlandskanaal” in. Je moet nog wel voor dit kanaal, met overspanning van 

gele ballen en een rood/wit bord verboden in te varen, gewoon invaren aan de rechterkant 

daar is een open stukje. 

Dit kanaal komt uit op het gemaal de Stroink, waar je 150 mtr moet overdragen. Het bouwjaar 

van dit gemaal is 1919. Er zijn voor het gemaal, net voorbij het groene huisje, goede 

uitstapmogelijkheden. Je volgt het weggetje naar de dijk, als het hek gesloten is dan de 

schrikdraden loshaken en weer vastzetten als je erdoor bent, weggetje over en beneden aan 

de dijk is een open stukje waar je in kunt stappen. Dit kanaal uitvaren, je komt nog langs een 

boerencamping en aan het eind ga je rechtsaf het “Vollenhoverkanaal” op. Het 

“Vollenhoverkanaal” komt uit in Blokzijl. 

Als je Blokzijl invaart, door de oude hoge open sluis, vaar je een havenkom in met prachtige 

oude grachtenhuizen. Dan de sluis door en 1e grachtje rechtsaf en je bent op de instapplaats. 

Je kan afsluiten e.v.t. met een wandeling en een etentje in Blokzijl. 

 

Samenvattend 

Een leuk klein vaartje met meren en mooie dorpjes en kleinere vaartjes. 

Kanokar meenemen. 

1 overdraging. (150mtr) 

1x sluis. 

Tochtlengte 17 km. 
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