Fietsroute “Giethoorn-Wanneperveen” 18,9 Km.
Starpunt

“De Kampeerboerderij”
Vertrekkend bij “De Kampeerboerderij” ga je rechts
af. Je fietst nu op de Langesteeg, een steeg tussen
het Binnenpad en het Zuiderpad, met aan beide
zijden oude verveners huisjes omgeven met mooie
landelijke tuinen. Aan het eind van de Langesteeg
ga je over de brug links af het Zuiderpad op.
Meteen na het tweede vonder zie je aan je
rechterhand het karakteristiek gerestaureerde
kleinste verveners huisje van Giethoorn. We volgen
het Zuiderpad en daarbij komen we langs
pannenkoek boerderij “De Witte Hoeve” met een
kaarsenmakerij. We blijven het pad volgen. Voorbij
“Restaurant Smit”gaan we de brug over tot dat we
uitkomen bij de Frensensteeg. (ontsluitingsweg met
grote brug over de gracht) Hier gaan we links af en
volgen de Frensensteeg, met de bocht mee naar
links.

Tussen de weilanden door
Na de bocht gaan we rechtsaf het Bovenboersepad op.
We fietsen nu tussen de weilanden door. Aan het eind
gaan we weer rechtsaf richting hoge brug. Deze brug gaat
over een verbindingsgracht tussen het Bovenwijde en de
Belterwijde bij Wanneperveen. Over de brug houden we
links aan en volgen het pad tot we rechtsaf kunnen een
breder betonpad op. Deze komt uit op de Veneweg de
doorgaande weg van Wanneperveen. Hier gaan we
rechtsaf.
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De Klokkenstoel
Fietsend op de doorgaande weg zien we aan de rechterkant de
klokkenstoel bij de kerk. Daterend uit 1502. in 1767 barste de klok in
de klokkenstoel maar werd vervangen. In 1943 verdween de opvolger
even, doch die kwam in 1946 weer boven water. De kerk is op
afspraak met de koster te bezichtigen. We vervolgen de weg tot we
linksaf kunnen de Veldweg in. We komen nu door natuurgebied “De
Wieden”. Aan het eind van de Veldweg rechtsaf de Lozedijk op. Na
400 meter voor de brug weer rechts naar de parkeerplaats.

Natuurrondwandeling 2, 4 en 5 Kilometer
Dit is het startpunt van drie wandelroutes met daarbij een mooi
uitzichtpunt om watervogels te bekijken. Voor mensen die zin in
een natuurwandeling hebben kunnen dit doen. Terug bij het
startpunt fietsen we de Lozedijk terug tot in Wanneperveen.
Rechtsaf de brug over. We volgen de Veneweg met aan beide
zijden lintbebouwing in de vorm van streekeigen boerderijen tot
we in Dinxterveen linksaf kunnen de Gasthuisdijk in.

Achter het Bovenwiede
Aan het einde van weg bij Roekebosch houden we links
aan en volgen nog steeds de Gasthuisdijk. We zijn nu
achter het bovenwiede gezien vanuit Giethoorn. Op de
eerste kruising bij “De Klosse” houden we links aan en
volgen “De Bramen” richting Giethoorn. Fietsend
midden tussen de weilanden en rietvelden kunt u
genieten van de vele weidevogels die in dit gebied
verblijven. Weer aangekomen in Giethoorn zien we
rechts een Chaletpark. Aangekomen op de Kerkweg
gaan we weer links. Voorbij restaurant Het Element
gaat de Kerkweg over in het Binnenpad.
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Het dorp Giethoorn
"Het Binnenpad" de wandelpromenade van Giethoorn blijven we volgen. Met zijn museums en galerieën
van diverse aard kun je hier plezierig en leerzaam de tijd doorbrengen. Het kan zijn dat u hier de fiets even
aan de hand moet houden als het erg druk is. Daarnaast zijn er vele terrasjes, eetcafés en restaurants waar
de inwendige mens gestreeld kan worden. Al lopend over het
binnenpad in Giethoorn kan men van hartelust genieten van de
vele doorkijkjes, talrijke vonders, karakteristieke bruggen en
boerderijen. Ook de vele mooie tuinen zijn een lust voor het
oog. Bij punterwerf Schreur kan men op afspraak kijken hoe,
volgens traditie, de originele Gieterse houten punters gebouwd
worden. Even voorbij het gezellige restaurant “De Sloothaak”
gaat het binnenpad over de 2de brug verder als “De Langesteeg”.
De bocht om en we zien “De Kampeerboerderij” al weer voor
ons.

Ook in de winter
Ook in de winter kunt u prettig in
Giethoorn en omgeving vertoeven.
Diverse bedrijven hebben ook in de
winter arrangementen en zijn dus, net als
wij, gewoon open. Een prachtig
grachtendorp met achter de vele
karakteristieke bruggetjes en vonders
oude boerderijen en huizen.

Vooral het zomerse Giethoorn is u waarschijnlijk
wel bekend. En hoe mooi dat ook is, juist in het
voor- en najaar is het er heerlijk rustig en stil.
Prachtig om een wandeling of fietstocht te
maken als het dorp in herfsttooi is gestoken of
als er in de winter een laagje sneeuw ligt.

Voor meer informatie betreft overnachten: De Kampeerboerderij 0521-36 24 32
Fam. Hartman Langesteeg 14 8355BZ Giethoorn. info@de-kampeerboerderij.nl
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