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Aanrijroute Instappunt: OV9 Wanneperveen - Kerkgracht 

Op de N334 tussen Zwartsluis en Giethoorn, neem afslag Wanneperveen (vlakbij brug de 

Blauwe Hand) en volg de Veneweg 2 km, langs bord Wanneperveen door de buurtschap 

Westeinde, dan rechtsaf de Veldweg op. 200 m verder is rechts aan het water, bij een grote 

betonnen los en laadplaats van vroeger, de prima instapplaats, aan de Kerkgracht. 

 

Vaarroute 

Vanaf hier vaar je naar rechts. iets verder bij een villa en Y-splitsing rechts aanhouden, 

ophaalbrug onderdoor en gelijk linksaf. Je gaat langs een jachthaventje en caravanpark. Dan 

voorbij de 2e brug en witte loods gelijk rechtsaf. Weer een brug onderdoor, nu vaar je op de 

Molengracht met houten wallenkant, door boerenweilanden en rechts een fietspad.  

1 km verder, bij afslag naar rechts, houdt het fietspad op. Je blijft nog steeds rechtdoor de 

Molengracht volgen. Iets verder een grote bocht naar links en op de splitsing van Zuideinde ga 

je linksaf. 200 m verder kom je uit op het meer Zuideindiger. Je houdt links aan op het meer 

en je houdt het meest rechtse rieteilandje aan in het meer. Dit rieteilandje links passeren en 

dan rechtdoor varen naar de rietoever, daar is de moeilijk te vinden ingang van het te volgen 

vaartje, (dit is ± 200 m links van wat bomen op de oever van het meer). Het smalle vaartje 

door met rietkragen en de linkerkant blijven volgen. Op de T-splitsing bij de Molengracht ga je 

linksaf en 200 m verder 1e watertje rechtsaf, op de hoek staat paaltje 7. Een leuk watertje met 

goede uitstapplaatsen. Je gaat wat bochten door en een fietsbrug onderdoor. Na de bocht naar 

links zijn de kanten begroeid. Nog een knik naar rechts en op de splitsing ga je rechtsaf de 

Hoosjesgracht op. Deze volgen en na een bocht naar rechts volgt weer een splitsing met op de 

hoek een kanosteiger, hier rechtsaf de Haagjesgracht op langs hoge lichtmasten van een 

voetbalveld. Bij de 1e brug is rechts een supermarkt. Je vaart nu door Wanneperveen. Als je de 

4e brug op dit grachtje passeert (met een weg erlangs), zie je een (betonnen) brug rechts, hier 

rechtsaf. Dan gelijk linksaf en bij de haakse bocht, die naar rechts gaat, vaar je op de 

Oostelijke Schutsloot. Dan, als je aan de linkerzijde een werkschuur en hooischuren ziet, ga je 

rechtsaf de Kerkgracht op, dit is trouwens het 1e vaartje naar rechts. En 1½ km verder voor 

het dorpje Westeinde is rechts de instapplaats. 

 

Samenvattend 

Weer zo’n fantastisch vaartje door de Wieden, wat is het een mooi gebied, varend door de 

dorpjes Westeinde, Zuideinde en Wanneperveen ben je nog even in de bewoonde wereld. In 

het voor- en naseizoen is het heerlijk rustig. 

Tochtlengte 14 km. 
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