Looproute “Giethoorn-St.Jansklooster-Dwarsgracht” ± 31,5 Km.
Starpunt “De Kampeerboerderij”
Vertrekkend bij “De Kampeerboerderij” ga
je rechts af. Je loopt 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
meerdere keren over de gracht. Daarbij
komen we langs pannenkoek boerderij “De
Witte Hoeve” met een kaarsenmakerij. Even verder ziet u rechts “Restaurant Smit”. 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 lopen 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 rechts aan en volgen het pad tot we uitkomen op
de Veneweg de doorgaande weg van Wanneperveen.
Hier gaan we rechtsaf.

Wanneperveen.
Aan beide zijden zien we lintbebouwing en enkele karakteristieke boerderijen. Als de weg rechtsaf buigt moeten
we links aanhouden (oversteken) en de oude Veneweg volgen. We lopen nu langs “Paviljoen aan ’t wiede”. Even
verder gaat de weg weer rechts, daar gaan we rechtdoor richting Vollenhove
door het fietstunneltje. We komen langs restaurant gasterij “De Blauwe Hand”
waar je heerlijk kunt eten. Over de brug gaan we rechts af
richting Vollenhove. Aan de rechterzijde zien we het park
“Waterpark Beulaekerhaven” met restaurant “De Beulacke”.
Even verder lopen we tussen de meren, een foerageplaats
voor vele soorten watervogels, links de Belterwijde en
rechts de Beulakerwijde. Tijdens de elizabetvloet storm in 1875 is het plaatsje de Beulaker
volledig weggespoeld.

Ronduite
Na ± 1.5 km. komen we bij de ronduite over de brug. Een verbinding tussen de meren. Even
verderop blijven we het fietspad volgen, dit is nog steeds de Veneweg. We komen nu door het drinkwater
wingebied van waterleiding maatschappij Vitens. Aan het einde van de weg gaan we rechtsaf de Kloosterweg in.
En volgen deze door St. Jansklooster tot we voor de provinciale weg linksaf kunnen de “Leeuwte” in. (de wieden
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route) Na 200 meter komen we weer door een fietstunnel en gaan daarna linksaf en volgen de “Leeuwte”. Aan
de rechter zijde zien we bezoekerscentrum “De Wieden”. Het is een aanrader om even een kijkje te nemen in
en rondom het bezoekerscentrum De Wieden van Natuurmonumenten. Daar krijgt u via de tentoonstellingen en
het natuurpad een goed beeld hoe De Wieden zijn ontstaan en welke kenmerkende planten en dieren er leven.
Met die kennis kunt u meer genieten van de natuur tijdens de wandeling. Na deze rondwandeling vervolgen we
de “Leeuwte”. Aan het hoogte verschil, links het hoge weiland en rechts de lager gelegen Beulakerwiede, kun je
goed de glooiing van de omgeving zien. Bij de duinweg gaan we rechts en dan kun je goed zien dat je de polder
inloopt. Over de brug weer rechts de Hevenweg in.

Het veer van Jonen
Bij het Jonenpad gaat u rechts het fietspad op richting het veer te Jonen. Het
pontje zet u over de Walengracht. In de zestiende-zeventiende eeuw was dit
kanaal een belangrijke vaarverbinding naar de zeehaven Blokzijl. Heel wat
turf is zo vanuit De Wieden naar Holland verscheept. Door de turfwinningen
veranderde het landschap in een open vlakte met afwisselend brede sloten
(petgaten) en stroken land (legakkers). Het dorpje Jonen is vanaf 1800 op
deze veerplaats ontstaan. Alhoewel er maar een paar huizen staan heeft het
wel een beschermd dorpsgezicht.
let op: het veer is van 1 april t/m 1 november geopend tussen 9.00 en 19.00
uur, tel. 0521-362065.

Heel veel Water en Moerasplanten
In Jonen volgt u de enige weg: het fietspad naar Giethoorn. Loop bij voorkeur over het hooiland naast het
fietspad, er kan hier namelijk druk fietsverkeer zijn. In de sloten aan weerszijden van het pad kunt u veel van de
moerasplanten zien waar De Wieden bekend om staat. Pijlkruid, krabbenscheer en egelskop zijn enkele van de
meest herkenbare planten die hier groeien. Wat er precies te zien is hangt af van het jaargetijde en de mate
waarin de sloot begroeid is geraakt. In de sloten langs dit pad begint de opeenvolging van de verschillende
moerasplanten steeds weer opnieuw, omdat deze afvoerwateren geregeld schoongemaakt worden. Op andere
plaatsen laat men het open water helemaal dichtgroeien tot land, waardoor daar heel andere planten een kans
krijgen. Het wisselende beheer zorgt voor een grote variatie in De Wieden.

Een lint van boerderijen
Voor de eerste hoge brug loopt u linksaf Dwarsgracht in. Het
dorpje is vanaf de zeventiende eeuw ontstaan. De boeren die zich
hier langs de Dwarsgracht vestigden hebben het na de vervening
achtergebleven landschap vormgegeven. Vanuit Dwarsgracht
voeren ze er elke dag op uit om op de overgebleven stroken land
koeien te weiden, riet te snijden, gras te maaien of hout te
hakken. Hierdoor ontstond het open moerasland met gras, riet,
enkele bosjes en veel sloten. De meeste vaarboeren zijn inmiddels
gestopt. Alleen met een beetje geluk kunt u nu nog een boer met
een ‘bok’ vol koeien of hooi door het dorpje zien tuffen. Na een
paar honderd meter gaat het pad naar de andere kant van de
gracht.
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Otterskooi
Aan het einde van het dorp bij café-restaurant Otterskooi slaat u rechtsaf.
Daarna volgt u het smalle fietspad (schelpenpad) rechtdoor naar Giethoorn. De
naam van het café slaat op de iets verderop gelegen Grote Otterskooi, enkele
met bos omgeven plassen waar vroeger eenden werden gevangen. Sinds 1940
is de kooi eigendom van Natuurmonumenten en vinden vogels er een
ongestoorde rustplaats. Vanuit het bezoekerscentrum De Wieden kunt u er met
een vaarexcursie naar toe. Dan kunt u met eigen ogen ontdekken hoe
natuurrijk de grootste eendenkooi van Europa nu is.

Een pad tussen water en land
Het smalle schelpenpad is een oud kerkpad naar Giethoorn. Het was een van de
weinige landwegen waarover de Dwarsgrachters konden gaan. Voor meer
aardse zaken ging men over het water. Aan de rechterzijde ziet u een drassig
hooiland, dat door het jarenlange afvoeren van de grassen zeer voedselarm is.
Aan de linkerkant, waar het water-land nog natter is, zorgt het jaarlijks afsnijden
van het riet voor een mooi rietveld. Zowel in het hooi- als in het rietland kunt u
een grote soortenrijkdom aan bloemen en vlinders zien.

Grenzen aan de groei
Over de hoge brug gaat u rechtsaf over de verharde weg, waarna u spoedig bij de ingang van auto- en
vervoersmuseum Histo-Mobil komt. Lopend over de dijk is goed te zien hoe groot het verschil tussen
landbouwgebied en natuurgebied is geworden. Tot de jaren twintig was het hier één pot nat: een afwisseling
van water en land waar kleinschalige boertjes het hoofd boven water trachtten te houden. Rechts is het
mozaïek van moeraslandjes grotendeels behouden. Links is er nauwelijks iets van het moerasland te herkennen.
Alhoewel het een stuk lager ligt, is het land veel droger door bemaling. Herindelingen en de bewerking met
machines hebben het vervolgens in productieve weilanden en akkers veranderd.

Moerasbos
Bij de T-splitsing gaat u rechtsaf, terug naar Dwarsgracht. Aan
de rechterzijde staat veel bos. Zo'n moerasbos kan zich in
twintig tot dertig jaar vormen op plaatsen waar de natuur haar
gang mag gaan. In de moerasbosjes staan vooral wilgen, elzen
en berken. Aangekomen in Dwarsgracht gaat u links via het
parkeerterreintje en het fietspad het bruggetje over. Gelijk
weer links en u bent op het pad naar Giethoorn. Aan het eind
van het pad over de brug gaan we gelijk rechts het fietspad
volgen langs de Beulaker.
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Beulakerwijde
Als je aan de rechterhand het water ziet en links het weiland kun je gelijk zien
dat het weiland een polder is. Op dit moment word er een stuk van deze polder
gebruikt als Park en de rest is ingericht als natuurgebied. We volgen het fietspad
tot langs het kanaal. T.b.v. het park is er een nieuw kanaal aangelegd.
Deze kunnen we oversteken met een brug die we zelf dicht moeten doen.
Normaal staat hij altijd open voor de boten. Over de brug vervolgen we het pad
weer langs het kanaal. Aan de overkant van het kanaal ligt Giethoorn. Om daar
te komen moeten we de weg volgen om de jachthaven heen naar de brug over
het kanaal. Over het kanaal direct rechts het voetpad langs het kanaal (dus niet de drukke weg oversteken) en
vervolgens onder de weg door, over de brug en gelijk weer links bij
restaurant “Het Zwaantje” langs het dorp in.

Het dorp Giethoorn.
We blijven lang het water lopen over de Hylkemaweg tot we langs de
kerk komen en rechtsaf het Binnenpad op kunnen. 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. 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 eetcafe “De
Sloothaak” gaat het binnenpad over de 2de brug verder als “De Langesteeg”. De bocht om en we zien “De
Kampeerboerderij” na een lange wandeling weer voor ons.

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

