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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. 

 

Alternatief instappunt: OV3 Wetering. 

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

Scheerwolde. Volg de weg 2,5 km door Scheerwolde naar Wetering en Kalenberg. Bij Wetering 

vóór de brug rechtsaf naar Kalenberg, volg deze weg 3 km, aan het einde ligt rechts voor de 

bocht naar de brug een parkeerplaats met botenhelling en kanosteiger.   

 

 

Vaarroute 

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

vaart langs graslandjes en rietkragen met wat knikken. Op een Y-splitsing rechtsaf de 

Brouwersgracht op, ook weer een mooi watertje. Aan het eind, net voorbij de bomen, 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 van de Thijssengracht ga je 

linksaf het Giethoornse Meer op. Recht oversteken en aan de overzijde naar rechts varen langs 

de groene tonnen (bebakening vaargeul). Verderop links aanhouden en de Valse Trog opvaren. 

Iets verder oversteken en de rechter oever blijven volgen. De Valse Trog is een bochtige vaart 

en bij bord P ga je rechtsaf de brede sloot genaamd Roomsloot in. De Brug van de N333 

onderdoor, een stuk verder krijg je een bocht naar links dan gelijk naar rechts en je vaart hier 

een meertje op. Vaar langs de rechterzijde en ga het vervolg vaartje in. Dan ga je even naar 

links en naar rechts, dan een langgerekte bocht naar rechts. Verderop, bij de boerderijtjes van 

het dorpje Nederland, ga je linksaf. Dit uitvaren, brug onderdoor en je ziet links een groot bord 

met "Welkom In De Weerribben". Dan 1e vaart linksaf, dit is bij een steiger (platvorm) in het 

water, dit heet de Hamsgracht. Doorvaren, bocht naar rechts en voorbij een groep bomen en 

een zogeheten "Amerikaanse" windmolen rechtsaf. Dit vaartje heeft een knik in het midden. 

Aan het eind ga je een klein stukje naar rechts en meteen weer linksaf een brede sloot op. 

Deze uitvaren naar Kalenberg. Brugje onderdoor, opletten met oversteken, dan linksaf, 50 m 

verder rechtsaf, je vaart hier langs een piepkleine camping, het Doevehuis, waar je eventueel 

op het terras kunt pauzeren. Brug onderdoor, 400 m verder rechtsaf een mooi tussenslootje 

op en deze volgen tot op de brede Heuvengracht. Hier rechtsaf, pas op voor de scheepvaart en 

dan oversteken naar de overkant. Linksaf brug onderdoor, dit is een mooi (smal) watertje dat 

uitkomt op het meertje Diepe. Linkeroever volgen, je komt langs een mooi plekje met een 

kanosteiger waar je eventueel ook in dit heldere diepere water kunt zwemmen. Verderop brug 

onderdoor en rechtsaf weer de Heuvengracht op. Even verderop rechtsaf de Wetering op. Iets 

verder ligt aan de linker kant een camping (Turftente) met kanoverhuur. De Wetering 5 km 

uitvaren tot het Giethoornse Meer, langs mooie villa's en boerderijen, ooievaarsnesten met in 

het voorjaar de ooievaars broedend erop.  

Als je de 2e brug onderdoor gaat is iets verder rechts bij Muggebeet een mooi terras aan het 

water. 1 km verder kom je op het Giethoornse Meer. Hier de linker walkant aanhouden, 1 km 

voorbij een alleenstaande boerderij en bij de bomen ga je linksaf de Thijssengracht op langs 

een bord P bij aanlegplaats links voor boten. 1 km verder is de instapplaats.  

 

Samenvattend 

Een mooie combinatieroute van een stuk Wieden en een stuk Weerribben. In de Weerribben 

een tussendoor route, dus lekker rustig varen. Giethoornse Meer is wat groter water.  

Tochtlengte 23 km. 
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