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Het bezoekerscentrum De Wieden in Sint Jansklooster is dé toegangs-

poort van De Wieden. Hier ontdek en beleef je de bijzondere natuur, 

het landschap en de cultuurhistorie van dit unieke waterrijke gebied. 

Voor jong en oud is er iets te doen en dat allemaal op één plek. Via het 

smalle straatje met de kleine vervenershuisjes kun je op avontuur langs 

de slootjes en in Speelnatuur van OERRR, loop je over drijvend land, 

struin je over het Laarzenpad met de trekpontjes of wandel je dwars 

door het ruisende riet over het rolstoelvriendelijke Vlonderpad naar de 

veentent. Daarnaast is een bezoekje aan de watertoren meer dan de 

moeite waard. 

Liever varen? Vanuit het bezoekerscentrum vertrekken diverse vaar-

tochten met de boswachter. Ontdek het verhaal van het verdronken 

dorp Beulake of laat je overweldigen door de groene oase in de 

Grote Otterskooi. In je eigen tempo De Wieden ontdekken? Met 

hop-on hop-off waterbus EcoWaterLiner combineer je varen met 

fietsen of wandelen. Je fiets kan gewoon mee aan boord!

Beulakerpad 1 |  Sint Jansklooster 
www.natuurmonumenten.nl/bcdewieden | 0527 - 205 660

Bezoekerscentrum De Wieden, hét ideale 
startpunt voor een bezoek aan De Wieden
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Openbaar vervoer
Intercitystation Steenwijk. Vanaf het station 

zijn er busverbindingen richting Giethoorn, 

Vollenhove, Blokzijl en Ossenzijl.

GIETHOORN EXPRESS 

Tussen station Steenwijk en Blauwe Hand rijdt deze bus 

rechtstreeks naar Giethoorn en terug. De bus is duidelijk 

herkenbaar aan de naam ‘Giethoorn Express’. De bus 

rijdt elk half uur tussen 10.00 en 18.00 uur van april tot 

en met oktober. Kaartverkoop is op het intercitystation 

in Steenwijk.

Mail vragen of tips naar: 

info@visitweerribbenwieden.com

Colofon: Deze gids is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan 
het voorkomen dat er onjuistheden en/of onvolkomenheden in staan. Hiervoor kunnen 
Weerribben-Wieden Marketing en de in dit magazine genoemde ondernemers geen 
aansprakelijkheid aanvaarden. Alle prijzen en data zijn onder voorbehoud van wijzigingen. 

Uitgave:  Weerribben-Wieden Marketing 
Ontwerp:  Ontwerp met Pit, Vollenhove
Redactie en beelden:  Weerribben-Wieden Marketing & Erik Driessen, De Tekstkenner
Beelden:  Gijs Versteeg Fotografie, Fotografie Hakvoort, Bergsma Photography  
 en Theo de Witte
Oplage:  60.000 stuks
Verspreiding:  Via Tourist Info’s en verblijfsaccommodaties in en rondom de regio.

Mede mogelijk gemaakt door Stichting 
Weerribben-Wieden
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Uitgelicht

Bezoekerscentrum Weerribben  |  Hoogeweg 27  |  Ossenzijl
088 - 284 34 70  |  weerribben@staatsbosbeheer.nl

F: www.facebook.com/StaatsbosbeheerWeerribben/events

Bezoekerscentrum Weerribben 

Hét startpunt voor:

- Vaartochten met de boswachter

- Kabouterpad en Zompies zoekpad voor kinderen

- Exposities turfsteker en rietsnijder

- Aankoop souvenirs en natuurproducten

- Elfendeurtjesroutes voor kinderen

- Feestjes en verjaardagen

- Fiets- en wandelroutes

 www.staatsbosbeheer.nl/

natuurgebieden/

weerribben/activiteiten

Kijk op onze website 
voor meer informatie en 
de openingstijden!

© Hans van de Beek

Thema vaartochten met 
fotograaf Philip Friskorn

VUURVLINDER

 VOGELS

          LIBELLE

Welkom in 
Weerribben-

Wieden



Tulpenvelden 
De Noordoostpolder ligt er in 

het voorjaar op zijn kleurrijkst bij. 

Eindeloze hectares tulpenvelden 

staan massaal in bloei en de 

tulpenroutes leiden wandelaars, 

fietsers en automobilisten langs 

bont gekleurde velden. Tulpen-

festival is van 11 april t/m 5 mei.  

Nationaal Park 
Weerribben-Wieden
Varen, fietsen of wandelen langs rietvelden, 

hooilanden en de meest bijzondere 

flora en fauna. Dat kan in het grootste 

laagveenmoeras van Europa. Nationaal Park 

Weerribben-Wieden behoort tot de meest 

karakteristieke gebieden van Nederland en 

is niet voor niets beloond met een ‘Europees 

diploma’. Adembenemend mooi.

Tips voor 
in de lente

Varen door Weerribben-Wieden
Stap in een bootje, vaar de drukte voorbij en blijf eens stilliggen in een zijgracht. 

Geniet van de insecten, vlinders, vogels en eenden om je heen. Laat de stilte op je inwerken…

Tip van 
Barbara Ruis

Ongestoord genieten van de 

horizon in het grootste natte 

heidegebied van Europa? 

Dat kan in Nationaal Park 

Dwingelderveld in Zuidwest-

Drenthe. Over de uitgestrekte 

heidevelden is het prachtig 

fietsen, wandelen of paardrijden. 

Geheid dat onderweg één van 

de twee schaapskuddes passeert. 

Liefhebbers van de duisternis? 

Neem dan de Nachtwandelroute!

Nationaal Park Drents-Friese Wold
Één van de grootste natuurgebieden van Nederland met zandverstuivingen, 

bossen, heidevelden en kronkelende beken. Een Nationaal Park vol 

bijzondere dieren, planten en landschappen. Wandel of fiets door dit 

prachtige gebied op de grens van Drenthe en Friesland. Dik kans dat de 

zwarte specht, het symbool van het Nationaal Park, zich laat horen!

Nationaal Park Dwingelderveld

Gebied op de grens van Friesland en Overijssel dat veel 
aantrekkelijker is dan de naam doet vermoeden. Net als 
Weerribben-Wieden ontstond het landschap van de Rottige 
Meente door vervening. Wandelaars en waterliefhebbers 
profiteren van de noeste arbeid van eeuwen geleden. 
Tip: stap in de kano!

Rottige 
Meente
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Laarzenpaden
Loop over dichtgegroeid water van riet, stroken moerasbos en slootjes en steek je onderweg met een paar trekpontjes het water over. Het laarzenpad 

in De Wieden is een echte publiekstrekker. In de Weerribben kun je ook onder leiding van een natuurgids een laarzenpad lopen. De gids vertelt je alle 

ins en outs over de planten en dieren die in het gebied leven. Leerzaam en ludiek! 

Groene Wensboot
Weerribben-Wieden is genieten voor iedereen. Ook voor gasten met een fysieke beperking die toch graag met vrienden of familie de 

natuur willen ontdekken. Dat kan met de Groene Wensboot die bijna het hele jaar door Nationaal Park Weerribben-Wieden vaart. Onder 

begeleiding van vrijwillige, maar ervaren schippers geniet een gezelschap van een heerlijke dag varen op een comfortabele en volledig 

aangepaste boot.

Tip van Monique ter Beeke

Tips voor 
in de zomer

Bloemencorso
Bloemencorso een oubollig evenement? Haal jezelf uit die droom 
in Sint Jansklooster en Vollenhove. Daar helpen ze het vooroordeel 
al jarenlang uit de wereld. Dahliareuzen glijden op respectievelijk 
de derde vrijdag en vierde zaterdag van augustus door de straten. 
Kunstwerken waaraan honderden mensen meewerken en waar 
tienduizenden mensen bewonderend naar kijken.

Lekker eten en drinken met uitzicht op het water. 
Weerribben-Wieden heeft veel van die locaties, zoals 
het Otterswold aan de dorpsgracht van Belt-Schutsloot, 
de Fanfare in Giethoorn, Geertien in Muggenbeet, 
de Otterskooi in Dwarsgracht en nog veel meer. 
Kijk voor de leukste terrassen aan het water op 
www.visitweerribbenwieden.com

Aan het water...

Tip van Hanneke ter Schure

Suppen
Inmiddels een populaire activiteit in Weerribben-

Wieden: suppend de natuur in. Suppen is de perfecte 

manier om te genieten van de natuur. Staand op een 

surfplank kijk je prachtig uit over de rietvelden. 

Kopje Cultuur
Wat de Uitmarkt is voor Amsterdam, is Kopje Cultuur voor Steenwijk. Tienduizenden 

bezoekers genieten een weekend lang van theater, concerten, workshops en exposities. 

Internationale gezelschappen én lokale talenten tonen wat ze kunnen. Een ideale 

kennismaking met cultuur! En de prijs? Helemaal gratis!

10 11



Rabo Theater De Meenthe
Avond aan avond staan de grote namen 

van de Nederlandse artiestenwereld 

in De Meenthe. Geniet in het theater 

van Steenwijk van een avondje toneel, 

cabaret, muziek of dans. Vergeet niet 

de regiovoorstellingen in de gaten te 

houden. Maak het avondje uit compleet 

met een heerlijk diner.

Tips voor 
in de herfst

Museumhuis Rams Woerthe
‘Downton Abbey’ van Overijssel: de villa die de schatrijke familie Tromp Meesters in de 19e eeuw liet bouwen. De weelderige woning in 

Steenwijk is ook een bezoek waard vanwege het werk van kunstenaar Hildo Krop. Achter de villa wacht wandelaars een groot park in Engelse 

landschapsstijl met onder meer een theehuis en een hertenkamp.

Bos van de piraten
Restanten van de Kuinderburcht, waar ooit de 

beruchte Heren van Kuinre woonden en een 

Middeleeuwse haven maken het Kuinderbos 

al tot een bijzonder bos. Veel verschillende 

boomsoorten en gevarieerde flora en fauna doen 

de rest. Wandelen in het Kuinderbos is nooit saai. 

Beklim bijvoorbeeld de helling op de plek van een 

voormalige vuilstort. 

Museum Proefkolonie Frederiksoord
‘Paupers’ een beter leven bezorgen. Dat was in de 19e en 20e eeuw het doel van de Maatschappij van 

Weldadigheid. Museum de Proefkolonie vertelt die bijzondere geschiedenis van Nederland. Vanuit het 

museum starten fiets- en wandelroutes langs alle herinneringen in het landschap rondom Frederiksoord.

Gevangenismuseum Veenhuizen
Ga een dagje ‘op water en brood’ in Gevangenismuseum Veenhuizen. Voel je even 

misdadiger in een slaapkooi of cellenblok. Bekijk historische attributen als een 

pijnbank of een radbraakkruis. Verwonder je ook over de Kolonie van Weldadigheid 

die landlopers, paupers en weeskinderen een betere toekomst wilde bezorgen.

Museum Giethoorn
Toeristenmagneet Giethoorn was 

eeuwenlang straatarm. De opmerkelijke 

historie van het waterdorp toont 

Museum Giethoorn ’t Olde Maat Uus. In 

het onlangs gemoderniseerde gebouw 

ontdekken bezoekers van over de hele 

wereld de cultuur en tradities van het 

kleine dorpje met de grote naam.
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Dickens Kerst
Kom in de kerststemming en 

laat je onderdompelen in de 

Dickens tijd. Beleef de avonturen 

van Jules Verne in de winkelstraten 

van Steenwijk. De sfeervolle stad 

begint al vroeg aan de feestdagen!

De Orchideeën Hoeve
Ja, orchideeën zijn er zeker. Maar de Orchideeën Hoeve 

in Luttelgeest bestaat ook uit een regenwoud, een 

vlindervallei, een speelparadijs en een zwevende 

bloementuin. Bezoekers ontmoeten bovendien aapjes, 

papegaaien, stokstaartjes en nog veel meer bijzondere 

diersoorten. Elke dag lekker warm!

Sterrenrestaurants
Bezorg de smaakpapillen ook het ultieme (kerst)vakantiegevoel. 

Weerribben-Wieden is een culinaire topregio, met onder meer 

de sterrenrestaurants De Lindenhof in Giethoorn en Kaatje bij 

de Sluis in Blokzijl. Vaste gasten in de Top100 van de ‘Lekker’. 

De chef-koks zorgen avond aan avond voor smaaksensaties.

Rietsnijders aan het werk
Weinig beroepen die zo fotogeniek zijn 

als rietsnijden. In de koudere maanden 

van het jaar zijn rietsnijders overal in 

Weerribben-Wieden aan het werk. Ze 

zetten een eeuwenoud ambacht voort. 

Daarmee leveren ze niet alleen prachtig 

materiaal voor dakbedekking, maar ze 

dragen ook bij aan het behoud van het 

karakteristieke landschap.

Lights in Blokzijl
Gezellig in de zomer, sfeervol in de winter. Blokzijl vormt op winterse dagen een prachtig decor. Lights in Blokzijl 

zorgt in december voor een extra dimensie. Prachtige kunstwerken zetten het Zuiderzeestadje letterlijk en figuurlijk 

in de schijnwerpers. Kijk voor het programma op: www.lightsinblokzijl.nl

Schaatsmekka
Kanoparadijs in de zomer, ijsmekka in de winter. Weerribben-Wieden is misschien wel dé schaatsregio van Nederland. Zodra het kan, glijden 

tienduizenden liefhebbers door een adembenemend winterlandschap. Vergeet niet om de weersvoorspellingen in de gaten te houden en haal 

de ijzers alvast uit het vet!

Tips voor 
in de winter
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Geniet met de hele familie van een heerlijke vakantie bij Recreatie- 

centrum de Kluft. Prachtig gelegen, unieke faciliteiten en een uit-

gebreid recreatieprogramma zorgen voor een ultiem vakantiegevoel! 

Water, rust & ruimte

Recreatiecentrum de Kluft beschikt niet alleen over een prachtige 

camping met jachthaven, maar ook over o.a. trekkershutten, 

Weerribbenlodges, een groepsaccommodatie, veenhuisjes en onze 

nieuwe tiny houses. Ook het hotel behoort tot de overnachtings-

mogelijkheden. Ideaal als je alleen of met z’n tweeën bent. ’s Avonds 

een mooie wandeling langs het natuurpad, aansluitend een heerlijk 

diner in het restaurant en de avond is compleet. Van de 275 kampeer- 

plaatsen hebben de meeste vrij zicht op het water. Tevens zijn er 

speciale camperplaatsen.

Het campinggevoel (recreëren) op een andere manier beleven? 

Kom dan overnachten in één van de luxe Weerribbenlodges, 

prachtig aan het water gelegen. Door de overdekte veranda kunt 

u altijd genieten van het uitzicht op het water. Vanaf het terras kunt 

u zwemmen, vissen en kanoën. Op vakantie met een sloep? Tot 

6 meter kunt u deze uitstekend bij de Weerribbenlodges aanleggen. 

Hoogeweg 26  |  Ossenzijl
www.dekluft.nl  |  0561 - 477 370 

Kamperen direct aan het water. Dat kan op de camping van 

Recreatiecentrum De Kluft in Nationaal Park Weerribben-Wieden. 

Kampeer middenin de natuur en met uitstekende voorzieningen. 

Geniet van de rust en alle mogelijkheden die deze unieke regio biedt.

De Kluft heeft seizoenplaatsen en toeristische kampeerplaatsen voor 

tenten, caravans en campers. Voor campers zij n er verharde plaatsen. 

De camping biedt u uitstekende sanitaire voorzieningen. Daarnaast 

kunt u volop genieten door uzelf te laten verwennen met de verse 

broodjesservice, snackbar en het restaurant.

Door de toplocatie aan het water is De Kluft een perfecte 

plek voor watersporters. Zij kunnen hun bootje afmeren bij de 

kampeerplaats. Kinderen zijn gek op de speeltuin en het strandje met 

natuurzwemwater. Een recreatieteam zorgt in het hoogseizoen voor 

vermaak voor de kinderen. Ook huisdieren zijn van harte welkom. 

De Kluft beschikt over een speciaal huisdieren kampeerterrein.

Hoogeweg 26  |  Ossenzijl
www.dekluft.nl  |  0561 - 477 370

Groots genieten in een accommodatie met ruimte voor veertig 

vrienden of familieleden. Groepsaccommodatie ‘de Rietzanger’ 

beschikt over maar liefst zeven slaapkamers, verschillende douches, 

toiletten en een compleet ingerichte keuken. En dat op een 

bijzondere locatie die bij de prijs is inbegrepen.

De groepsaccommodatie ligt namelijk aan de karakteristieke 

Kalenbergergracht in Nationaal Park Weerribben-Wieden. Ontdek 

over de weg of het water deze volstrekt unieke regio met de 

prachtige natuur en de sfeervolle dorpen en stadjes. De Kluft biedt 

volop mogelijkheden voor groepsactiviteiten. Ga met de hele groep 

het kanoparadijs in of ga met de fiets op pad.

Ga daarna gezellig uit eten in het restaurant, gelegen op 

het recreatiecentrum. Of laat een verzorgde barbecue bij de 

accommodatie brengen. Een weekend bij De Kluft is van vrijdag 

15.00 tot zondag 17.00 uur. Ook overnachten op doordeweekse 

dagen en weekverblijf zijn mogelijk.

Hoogeweg 26  |  Ossenzijl
www.dekluft.nl  |  0561 - 477 370

De ideale onderbreking van een dagje fietsen, varen of wandelen in

Nationaal Park Weerribben-Wieden. Bij het restaurant op 

Recreatiecentrum de Kluft is het lekker bijkomen met een kopje 

koffie met gebak, een uitgebreide lunch, een drankje of een heerlijk 

à la carte diner. Iets te vieren? Dan is de Kluft ook het juiste adres 

met mogelijkheden voor een warm/koud buffet, een barbecue of een 

driegangen diner. 

Ook met kinderen is de Kluft een prima bestemming. Het ruime 

terras ligt gedeeltelijk aan het water én aan de speeltuin. Geniet van 

eten en drinken en hou tegelijkertijd een oogje op de kinderen die 

zich goed vermaken. 

Vraag naar de verschillende arrangementen. De medewerkers helpen 

u graag. Restaurant de Kluft is van april tot en met oktober dagelijks 

geopend. Buiten het seizoen op afspraak geopend voor groepen. 

Kom genieten!

Hoogeweg 26  |  Ossenzijl
www.restaurantdekluft.nl  |  0561 - 477 370

Recreatiecentrum De Kluft
Ossenzijl

Recreatiecentrum De Kluft
Ossenzijl

Recreatiecentrum De Kluft
Ossenzijl

Restaurant De Kluft
Ossenzijl

Kamperen direct aan het water
Genieten aan het water

Groots genieten in het familiehuis



Kanoparadijs
Weerribben-

Wieden

Benen overboord, de tenen in 

het water. Wat een rust, wat 

een ruimte. Vanaf hier lijkt de 

wereld er heel anders uit te zien. 

De mooiste en meest verscholen 

plekken in Nationaal Park 

Weerribben-Wieden ontdek je 

per boot, of in een authentieke 

Gieterse punter. In een sloep 

of fluisterboot glijdt het water 

langzaam golvend aan je voorbij. 

Houd je van actie, kies dan voor 

een supplank of kano.

Vind de mooiste bewegwijzerde kanoroutes en handige 

adressen aan de route op www.kanoparadijs.nl.

Tip kanoroutes

Gastroeien
In Weerribben-Wieden is er het 

roeiarrangement ‘Gastroeien’. Ervaren 

roeiers van Roeivereniging ’t Diep uit Steenwijk 

hebben routes uitgezet in de vele waterwegen rond Steenwijk, 

Giethoorn en het Nationaal Park Weerribben-Wieden. Met het 

arrangement vind je eenvoudig een geschikte boot, route en 

slaapplek. De accommodaties zijn gelegen aan het water. Jouw 

boot ligt veilig aan de kant terwijl je rust voor de volgende dag 

op het water. 

Meer informatie vind je op: www.gastroeien.nl.

Ooit uiterst trendy: surfen. Nog steeds stappen bij de surfschool in 

Giethoorn veel liefhebbers op een plank. Soms met het klassieke 

surfzeil, maar misschien wel net zo vaak met alleen een peddel. 

Suppen is een perfecte manier om te genieten van de natuur. 

Staand op een surfplank kijk je prachtig uit over de rietvelden.

Surfen of suppen

Peddelen door de adembenemende natuur van het  grootste 

laagveenmoeras van West-Europa. De vele vaarten, kanalen, 

veenstromen en petgaten zijn een waar eldorado voor elke kano- 

en kajakvaarder. Vaar door de groene tunnels van moerasbossen 

om even later te genieten van het weidse uitzicht over de hooi-  

en rietlanden. Vooral in de vroege ochtenduren is het heerlijk en 

rustig genieten. Het oeroude veengebied is ‘s zomers erg in trek bij 

toeristen. Reden te meer om in de herfst of winter, maar ook het 

vroege voorjaar fraaie peddeltochten te ondernemen. Genieten 

van échte rust en nooit ver van huis. Elk seizoen spiegelt het 

wisselende kleurenspel van de natuur in het water.

MEERDAAGS PEDDELEN

Weerribben-Wieden nodigt natuurlijk uit tot meerdaags peddelplezier en 

om wat langer te verblijven. Het waterrijke gebied heeft volop keuze in 

(kano) campings, trekkershutten en b&b’s direct aan het water.

Ontdekkings-
tocht op het 

water
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DE KNEEPJES VAN HET KANOVAREN LEREN? 

Dat kan bij Kanoschool Herbie Bird, met zowel eigen als gehuurd 

materiaal. Leer peddelen in een open kano, met z’n tweeën of 

alleen in een ‘canadese’ kano. Tevens wordt er ook lesgegeven in 

kajakvaren.

KANO4DAAGSE EN FESTIVAL

Het hemelvaartweekend staat jaarlijks in het teken van de 

internationale Kamper Kano Kampeer Klassieker. 

Ieder tweede weekend in september is het jaarlijkse Open Kano 

Festival in Ossenzijl. Met bezoekers uit alle windstreken.



Aan de wal
Weerribben-Wieden is te mooi om in één 

dag doorheen te varen. Meer af in één van 

de havens met uitstekende faciliteiten en 

overnacht in een van de karakteristieke steden 

of dorpjes. Bekijk de beste afmeerplekken op 

www.havensweerribbenwieden.nl

Waterrecreatie in Weerribben-Wieden 

Of je nu op doorvaart bent naar een andere bestemming of drie weken 

op het water vakantie wilt vieren het kan allemaal in Weerribben-

Wieden. Varen in het grootste wetland van West-Europa, 400 kilometer 

vaarwater, met haar prachtige vergezichten, gezellige oude havenstadjes, 

het pittoreske Giethoorn of vestingstad Steenwijk. In Weerribben-

Wieden is altijd wat te doen. Fietsen en wandelen door het 

gebied, voor anker gaan en zwemmen in de vele meren, bezoeken 

van de diverse bloemencorso’s, gondelvaarten, zomermarkten, 

muziekfestivals en lekker eten bij de vele restaurantjes. Kortom: 

heerlijk varen, maar ook als je voor anker ligt kun je gezellig op 

stap. Rust en activiteiten wisselen elkaar af. In de havens in Blokzijl, 

Vollenhove, Giethoorn, Oldemarkt en Steenwijk hebben we alle 

faciliteiten voor je klaar staan. Jouw vakantie kan beginnen!

‘Havenhopping’
Doe elke dag een andere bijzondere haven aan 

in Weerribben-Wieden. Sfeervolle ligplaatsen in 

Zuiderzeestadjes Blokzijl & Vollenhove, lekker 

dichtbij het centrum van Steenwijk, in het 

levendige Giethoorn of in Oldemarkt. 

Ook mooi: aan het Zwarte Water in 

Zwartsluis! Optimaal vaargenot en 

prima faciliteiten gegarandeerd in 

Weerribben-Wieden.

Partners

Havenmeesters van 
Weerribben-Wieden

• Blokzijl    06-51508322

• Giethoorn    06-53624010

• Vollenhove   06-20658979

• Steenwijk    06-22745622

• Oldemarkt   06-20939072
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Bootverhuur          
Jachthaven-Camping-Botenverhuur Aan ‘t Wiede  Veneweg 249  Wanneperveen  06–14685277  www.campingaantwiede.nl 
De Goede Watersport  Havezatherweg 8  Belt-Schutsloot  038-3867176  www.degoede-watersport.nl  
Eetcafé de Waterlelie  Belterweg 104  Belt-Schutsloot  038-3866574  www.eetcafe-dewaterlelie.nl  
`t Zwaantje  Ds. T.O. Hylkemaweg 1  Giethoorn  0521-361593  www.zwaantje.nl 
Bed & Boot Mol/Groenewegen  Binnenpad 28  Giethoorn  0521-361359  www.fluisterboot.nl
Boot en kanoverhuur Van den Heuvel  Binnenpad 47  Giethoorn  0521-361732  www.botenverhuurgiethoorn.nl  
C.R. Hollands Venetië  Beulakerweg 167  Giethoorn  0521-361231  www.hollands-venetie.nl
C.R. 't Vonder  Binnenpad 14  Giethoorn  0521-361244  www.tvonder.nl
Café-Restaurant De Sloothaak  Binnenpad 141  Giethoorn  0521-361888  www.restaurantdesloothaak.nl
Hotel de Dames van de Jonge  Beulakerweg 30  Giethoorn  0521-361360  www.dedamesvandejonge.nl  
Punterwerf Wildeboer  Beulakerweg 48  Giethoorn  0521-361203  www.punterwerf.nl
Restaurant en bootverhuur De Grachthof  Binnenpad 54  Giethoorn  0521-361270  www.grachthof.nl
Smit's Paviljoen  Binnenpad 29a  Giethoorn  0521-361215  www.smitspaviljoen.nl
Camping de Ronduite  Veneweg 306  Wanneperveen  0527-246456  www.deronduite.nl
Camping Kleine Belterwijde   Vaste Belterweg 3  Belt-Schutsloot  038-3866795  www.campingkleinebelterwijde.nl 
Restaurant Het Doevehuis  Kalenberg Zuid 1  Kalenberg  0561-477394  www.hetdoevehuis.nl
Het Rietershuijs  Kalenbergerpad 7  Kalenberg  0561-474440  www.hetrietershuijs.nl
Recreatiebedrijf Pieter Jongschaap  Kalenbergerpad 4  Kalenberg  0561-477527  www.pieterjongschaap.nl
Vakantiehuisje Geert en Iebeltien  Kalenberg Noord 8  Kalenberg  06-51933228  www.geerteniebeltien.nl
De Gele Lis v.o.f  Hoogeweg 27a  Ossenzijl  0561-477442  www.degelelis.nl  
Recreatiecentrum De Kluft  Hoogeweg 26  Ossenzijl  0561-477370  www.dekluft.nl 
Camping Tussen De Diepen  Duinigermeerweg 1a  Blokzijl  0527-291565  www.tussendediepen.nl
Sloepvaren.nl  Vollenhoverweg 48  Marknesse  06-24757070  www.sloepvaren.nl
De Weijsberg  Mastenmakersstraat 37  Zwartsluis  038-3867431  www.weijsberg.nl
Jachtcharter Panorama  Wolvenjacht 2  Zwartsluis  038-3867108  www.charter-panorama.nl 
BoatRental Giethoorn  Zuiderpad 14  Giethoorn   0521-360606  www.boatrental-giethoorn.eu

Kanoën & suppen          
Bed & Boot Mol/Groenewegen  Binnenpad 28  Giethoorn  0521-361359  www.fluisterboot.nl 
Boot en kanoverhuur Van den Heuvel  Binnenpad 47  Giethoorn  0521-361732  www.botenverhuurgiethoorn.nl  
C.R. Hollands Venetië  Beulakerweg 167  Giethoorn  0521-361231  www.hollands-venetie.nl
C.R. 't Vonder  Binnenpad 14  Giethoorn  0521-361244  www.tvonder.nl 
Camping d'Hof  Binnenpad 137  Giethoorn  0521-361400  www.campingdehof.nl
Camping Kleine Belterwijde   Vaste Belterweg 3  Belt-Schutsloot  038-3866795  www.campingkleinebelterwijde.nl 
Smit's Paviljoen  Binnenpad 29a  Giethoorn  0521-361215  www.smitspaviljoen.nl
Recreatiebedrijf Pieter Jongschaap  Kalenbergerpad 4  Kalenberg  0561-477527  www.pieterjongschaap.nl   
Kanoschool Herbie Bird  Hoogeweg 26  Ossenzijl   06-51828955  www.herbiebird.nl 
't Binnenhof  Binnenweg 12  Paasloo  0561-452992  www.binnenhofpaasloo.nl 
WeerribbenSUP  Horstweg 2a  Paasloo  06-10702809  www.weerribbensup.nl
Sloepvaren.nl  Vollenhoverweg 48  Marknesse  06-24757070  www.sloepvaren.nl 
FA. Koos Slurink Watersport  Stationsweg 2  Zwartsluis  038-3867190  www.koosslurink.nl
Kanoschool Herbie Bird  Hoogeweg 26   Ossenzijl  06-51828955   www.herbiebird.nl

Rondvaarten          
`t Zwaantje  Ds. T.O. Hylkemaweg 1  Giethoorn  0521-361593  www.zwaantje.nl
Boot en kanoverhuur Van den Heuvel  Binnenpad 47  Giethoorn  0521-361732  www.botenverhuurgiethoorn.nl 
C.R. Hollands Venetië  Beulakerweg 167  Giethoorn  0521-361231  www.hollands-venetie.nl 
C.R. 't Vonder  Binnenpad 14  Giethoorn  0521-361244  www.tvonder.nl 
De Rietstulp  Ds. T.O. Hylkemaweg 15  Giethoorn  0521-361833  www.rietstulp.nl 
Hotel de Dames van de Jonge  Beulakerweg 30  Giethoorn  0521-361360  www.dedamesvandejonge.nl  
Restaurant en bootverhuur De Grachthof  Binnenpad 54  Giethoorn  0521-361270  www.grachthof.nl
Smit's Paviljoen  Binnenpad 29a  Giethoorn  0521-361215  www.smitspaviljoen.nl
Restaurant Het Doevehuis  Kalenberg Zuid 1  Kalenberg  0561-477394  www.hetdoevehuis.nl 
Recreatiebedrijf Pieter Jongschaap  Kalenbergerpad 4  Kalenberg  0561-477527  www.pieterjongschaap.nl
De Groene Wensboot  Hoogeweg 27  Ossenzijl  06-83593902  www.groenewensboot.nl
Rondvaartbedrijf Tiemen Vaartjes  Hoogeweg 27a  Ossenzijl  0561-477349  www.weerribbenrondvaarten.nl
Sloepvaren.nl  Vollenhoverweg 48  Marknesse  06-24757070  www.sloepvaren.nl 
Stichting Zwartsluizer Botter ZS13  Mastenmakersstraat 37  Zwartsluis  038-3867431  www.zs13.nl
Varen in de Wieden  Kolksluiskade 3  Zwartsluis   06-29043637  www.varenindewieden.nl



‘Waterdorpen met 
      de ‘wow-factor’’

Giethoorn moet je minstens één keer in je leven gezien hebben. Geen wonder dat 

toeristen vanuit de hele wereld naar het pittoreske dorpje reizen. Daar ontdekken ze 

dat Weerribben-Wieden nog meer bijzondere ‘waterdorpen’ heeft. Ook met bruggen, 

grachten, molentjes en rietgedekte boerderijen. Fiets, wandel of vaar er naar toe voor 

onvergetelijke momenten!

Giethoorn

Dwarsgracht

Belt-Schutsloot

Wanneperveen
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Vaar de natuur in 

Vanuit het gezellige centrum 

in Giethoorn leiden er drie  

prachtige vaarroutes recht-

streeks de stilte en rust  

van het Nationaal Park 

Weerribben-Wieden in. De 

routes zijn gemarkeerd met 

gele (7 km), rode (14 km) en 

groene (12 km) pijlen. In het 

uitgestrekte moerasgebied 

rondom Giethoorn regeert de 

natuur. Kijk niet raar op als 

je opeens een knagende 

otter tegenkomt, of de 

zeldzame zwarte stern 

ziet vliegen. 

177
Kom over de brug

De kans dat bezoekers van 
Giethoorn ‘een brug te ver’ 

gaan is groot. 
Het waterdorp heeft maar 

liefst 177 grote of kleine 
bruggetjes.

Giethoorn bezoeken is ook voor fietsers de moeite dubbel en 

dwars waard. Er zijn talrijke opties voor een mooie fietsroute. Je 

kunt heerlijk fietsen langs uitgestrekte rietvelden, moerasbossen, 

hooilanden, grachtjes en meren. Download een route op 

www.visitweerribbenwieden.com.

Breng in de zomer een 
bezoek aan de sprookjes-

achtige gondelvaart!

29 augustus 2020, Giethoorn

Seizoenstip
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In Giethoorn lijkt het leven van ooit zich nog steeds te 

spiegelen in de Dorpsgracht. De tijd dat alles over water ging. 

Vervoer met punters en pramen. De boer met z’n vee en het 

hooi, de postbode, de bakker, de parlevinker. De gracht met aan 

weerszijden de rietgedekte boerderijtjes was een levensader.

Zo is het nog steeds. Het water, de bruggen en de vonders in het fiets-

voetpad geven Giethoorn de karakteristiek van Venetië. Rondvaartboten 

en fluisterbootjes snorren geruisloos door de gracht langs het 

Binnenpad. Gezellig tinkelen de glazen op de terrassen en de deuren 

van de musea en galeries staan wagenwijd open. 

Ansichtkaart

De vervening gaf het dorp haar vorm. De jacht op turf zorgde voor de 

sloten en vaarten en verderop voor de grote plassen. Door het stelsel 

van waterwegen kwamen de boerderijtjes geïsoleerd op eilandjes te 

staan. Honderden voetbruggetjes zorgden voor bereikbaarheid. De 

bijzondere schoonheid van Giethoorn werd al snel ontdekt als een 

lustoord voor schilders, fotografen en andere natuurliefhebbers. Een 

waterdorp als ansichtkaart. Een waterdorp gelegen midden in een 

Nationaal Park.

Rust en ruimte

Nationaal Park Weerribben-Wieden is het grootste aaneengesloten 

laagveenmoerasgebied van Noordwest-Europa. Vol zeldzame flora en 

fauna. Van de otter tot de grote vuurvlinder. Hier lijkt de bewoonde 

wereld soms ver weg. Vanuit het gezellige dorp leiden de grachten 

zo de rustige smalle vaarten en sloten de betoverende natuur in. 

Hier zijn tegenliggers net zo zeldzaam als de bijzondere vogels en 

dieren die er leven. Bij terugkeer in Giethoorn wachten altijd die 

gezellige terrassen en horecagelegenheden. Een beetje het beste 

van twee werelden in Giethoorn.

Het beste van twee werelden in Giethoorn



Net als in Giethoorn vormen houten bruggetjes, 

waterwegen en rietgedekte boerderijtjes het 

schilderachtige decor van Belt-Schutsloot. 

Tot 1959 was het dorp alleen over het water 

bereikbaar. Het authentieke karakter is nooit  

verloren gegaan. Het waterdorp ligt verscholen 

in de schitterende natuur tussen meren, kanalen, 

vaarten en eindeloze hectares rietlanden.

Uitrusten én genieten van het 
lekkerste eten en drinken. Het is 
goed toeven op de mooie terrassen 
langs de waterkant.

• Restaurant de Belt

• Snackbar van de Belt

• Petit Restaurant het Otterswold

• Eetcafé de Waterlelie

Meer over Belt-Schutsloot, kijk op 
www.recreatiebeltschutsloot.nl

Vaarroute 
vanuit Belt-Schutsloot

Vanuit het dorp gaat de route de wonderschone 
natuur in van Nationaal Park Weerribben-Wieden. 

Vaar langs een stuk zeldzaam trilveen.

Kano, sloep en fluisterboten: 

• Watersportbedrijf de Goede

• Camping Kleine Belterwijde  

• Eetcafé de Waterlelie 

Rondvaart: 

• Restaurant de Belt

Kamperen aan het water
In de natuur, aan het water en dichtbij ‘het goede leven’.  
Dat is kamperen in Belt-Schutsloot. Het waterdorp biedt  
campingplaatsen aan rustzoekers, watermensen en  
iedereen die van het leven houdt.

CAMPINGS
• Camping de Polle > verhuur caravans & appartementen
• Camping de Kleine Belterwijde > verhuur trekkershutten
• Camping de Wanepe
• Camping de Wieden
• Jachthaven de Waterlelie

SUPERMARKT VOOR ALLE CAMPINGS
• Buurtsuper Korthoef

Belt-Schutsloot

Daar bij  
die waterkant

Elk jaar op de tweede vrijdag van augustus varen de mooiste gondels 

in de grachten tijdens de gondelvaart. Dit feeërieke schouwspel op 

het water trekt jaarlijks tienduizend bezoekers 

naar het schilderachtige dorp.

UNIEK: 
DE GONDELVAART

14 augustus 2020  |  20:00 uur
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Schaatsmekka van Nederland
Nationaal Park Weerribben-Wieden is misschien wel het schaatsmekka 

van Nederland. IJsverenigingen in de regio werken samen om een 

spiegelgladde en sneeuwvrije ijsvloer te realiseren voor optimaal 

schaatsplezier. Zodra het ijs betrouwbaar is worden de eerste 

toertochten georganiseerd. Alle 14 ijsclubs in dit gebied organiseren 

hun eigen toertochten. Met afstanden van 15 tot 90 km. De klassiekers 

onder deze tochten zijn de Hollands Venetië Tocht en de Noordwest-

hoekrit. Via de smalle grachten met karakteristieke rietkragen, onder 

de houten bruggetjes door, op weg naar één van de vele koek-en-zopie-

punten om even op te warmen. Het bruist er van de gezelligheid en 

geniet daarbij van de gastvrijheid van de inwoners.

Grote droom van veel schaatsliefhebbers is het doorgaan van de 

Overijsselse Merentocht. Het idee daarvoor ontstond nadat kind van 

de regio Evert van Benthem twee keer de Elfstedentocht won. 

Over een route van tweehonderd kilometer slingert het parcours door de 

gemeente Steenwijkerland in de kop van Overijssel.

In de 22 jaar van haar bestaan is het er helaas nog nooit van gekomen. 

Desondanks heeft de Overijsselse Merentocht nog steeds achtduizend 

leden die wachten op voldoende ijs. Ook verzekerd zijn van een startplek 

bij deze op voorhand al historische wedstrijd en toertocht? Kijk voor meer 

informatie op www.overijsselsemerentocht.nl

Deelname is alleen mogelijk voor leden van de 
Overijsselse Merentocht. Aanmelden als lid 
kan via www.overijsselsemerentocht.nl.
Wanneer de tocht wordt aangekondigd, 
kan via e-ticketing een startbewijs 
verkregen worden. 

Giethoorn

Overijsselse Merentocht

 Goed om te weten: een helm 
dragen tijdens deze tocht 

is verplicht, maar ook 
tijdens andere tochten 

aan te raden!

2020: schaatsjaar?
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Ons kleinschalige kampeerveld 

voor toercaravans, tenten en 

campers is net een mini-camping. 

Voorzien van elektra (6 amp.) 

De speeltuin grenst gelijk aan het 

veld. Draadloos internet is gratis 

voor kampeerders. Sanitaire 

voorzieningen met douches, 

toiletten en wasserette én gezellige 

zitjes met uitzicht op Beulakerwijde 

en haven op 50 m. Of huur één 

van de compleet ingerichte 

stacaravans. 

Wil je het hele seizoen verblijven 

in dit prachtige gebied, dan is een 

eigen stacaravan wat voor jou!

Camping
de Blauwe Hand
Wanneperveen

Beulakerweg 1  | Wanneperveen
www.campingdeblauwehand.nl  

0522 - 281 258

Dwarsgracht & Wanneperveen

Veenarbeiders trokken verder 

als hun bron van inkomsten niet 

meer in de grond zat. Dorpen als 

Dwarsgracht en Wanneperveen 

verhuisden mee. Sporen van het 

verleden zijn in deze ‘mobiele 

veendorpen’ overal zichtbaar. 

Wanneperveen ligt bijvoorbeeld 

aan grote meren. Die ontstonden 

omdat de turfwinning zover door- 

schoot dat het land overstroomde. 

Op stap naar...
Waterdorpje Jonen is alleen met een 

fietspontje bereikbaar! Het ligt aan het 
schitterende fietspad naar Dwarsgracht.

Ga met Natuurmonumenten op  
excursie naar de oude eendenkooi  

bij Dwarsgracht.

In Wanneperveen biedt de vogel-
uitkijkhut een indrukwekkend uitzicht.

Tips

Uitgelicht
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www.surfschoolgiethoorn.nl  |  0521 - 361 400

Midden in het waterrijke Giethoorn ligt Camping d`Hof. Grenzend 

aan het Bovenwiede en Nationaal Park Weerribben-Wieden. 

Actief recreëren bij Camping d‘Hof - Actief recreëren in een 

natuurlijke omgeving voor jong en oud doe je bij Camping d’Hof. 

Wandelen, fietsen, vissen, varen, windsurfen en suppen behoren 

allemaal tot de mogelijkheden. En wat is er nou leuker om vanaf de 

camping zo langs de dorpsgracht naar de vele restaurantjes, musea 

en winkeltjes te lopen?

Van kamperen tot een B&B - Camping d’Hof biedt vaste 

standplaatsen, seizoensplaatsen én kampeervelden voor tenten. 

Op zoek naar een verblijfplaats voor een trektocht of een korte 

vakantie? Dan zijn onze trekkershutten een goed alternatief. 

Lijkt het je leuk om te overnachten in een verbouwde boerderij? 

Dan kun je terecht in onze prachtige bed & breakfast/appartement, 

in het centrum van Giethoorn, met uitzicht op de dorpsgracht!

Camping d’Hof
Giethoorn

Binnenpad 137  |  Giethoorn
www.campingdehof.nl  |  0521 - 361 400

Surfschool
Windsurflessen voor kleine groepen (dagcursus). Introductiecursus 

voor grote groepen (3uur). Sportdagen voor scholen.

Allround familiebedrijf ‘t Zwaantje bestaat ruim 25 jaar. Ons motto: 

voor iedereen, voor elke gelegenheid. Ideaal gelegen in Giethoorn 

langs het water, fietspad, aan doorgaande weg en de bushalte naast 

de deur. Vanaf ons eigen parkeerterrein stap je direct om de hoek 

in de boot. Vaar mee in onze rondvaartboten of ga zelf op 

ontdekkingstocht met een fluisterboot, sloep of kano. In de verhuur 

hebben we ook tandems en fietsen.

Uniek in Giethoorn zijn onze sloepen met ingebouwde rolstoellift, 

de bediening gaat mee in de boot zodat je tijdens de vaartocht 

makkelijk van en aan boord kunt gaan. De rolstoel past ook achter 

het stuurwiel. Uiteraard zijn ook al onze rondvaartboten voorzien 

van een lift.

Ons restaurant is de hele dag open voor een drankje, hapje, 

pannenkoek of uitgebreid diner. 7 dagen per week, het hele jaar!

Bootje, rondvaart of arrangement reserveren?

Boek nu via www.giethoornboeking.nl

Rondvaartbedrijf restaurant ‘t Zwaantje 
Giethoorn

Ds. T.O. Hylkemaweg 1  |  Giethoorn
www.zwaantje.nl  |  0521 - 361 593
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Café-Restaurant 
De Sloothaak 

Giethoorn

Wil je het echte Giethoorn ervaren  

en daarbij genieten van gastvrijheid 

en passie breng dan een bezoek aan  

De Sloothaak. Wij zijn te vinden aan  

de dorpsgracht van Giethoorn, net  

buiten het toeristisch episch centrum.  

Door onze ligging zijn we niet per  

auto bereikbaar, maar op loopafstand 

is voldoende parkeergelegenheid.

Bij ons kun je het hele jaar genieten 

van koffie met gebak, een drankje 

en lekker eten, waarbij we gebruik 

maken van de beste producten. 

Ook kun je bij ons terecht voor een 

uitje met familie of bedrijf. 

Binnenpad 141 | Giethoorn 
www.restaurantdesloothaak.nl 

0521 - 361 888

Giethoorn ervaren 
zoals het bedoeld is!

In het kleine leuke waterdorp 

Belt Schutsloot, gelegen aan de 

mooiste sloot van Overijssel. Is 

het de juiste plek om lekker te 

genieten, op het mooie terras 

aan de dorpsgracht. Vanaf het 

terras aan het water heb je een 

prachtig uitzicht, om tussendoor 

te genieten van de zon, een 

heerlijk glas wijn of een ijsje. De 

ultieme pleisterplaats voor wandel 

- fiets en vaartochten. Van een 

kopje koffie tot lunch en diner. 

Voor vergaderingen, partijen en 

familiefeesten. Wij heten je van 

harte welkom!

Noorderweg 45
Belt-Schutsloot

www.het-otterswold.nl
038 - 386 91 27

Petit Restaurant 
“het Otterswold”
Belt-Schutsloot

Al 25 jaar een begrip in 
Belt-Schutsloot

Bed & Breakfast, vakantiehuisjes,

en 8-pers. appartement verhuur.

Bootverhuur per uur en per dag: 

fluisterboot, e-sloep, punter of 

kano. Goede uitleg/kaart, gratis 

kussens/plaids en kinderzwem-

vestjes beschikbaar.

Meerdaagse tochten per kano

Even een paar dagen weg van

alle drukte thuis of op je werk?

Ga dan kanoën in Giethoorn

Nationaal Park Weerribben-Wieden.

Al varend word je één met de 

natuur. Je overnacht in een 

trekkershut of in je eigen tent op de 

route. Ook is Bed & Breakfast,

aan de dorpsgracht in het centrum 

van Giethoorn, mogelijk.

Bed & Boot 
Mol/Groenewegen

Giethoorn

Binnenpad 28 | Giethoorn
www.molgroenewegen.nl

www.fluisterboot.nl
0521 - 361 359 

06 - 44 99 40 37

Samen Een ligt op een eiland aan 

de rand van het Bovenwijde bij 

Giethoorn. Het is uitsluitend over 

het water te bereiken. Er is veel 

(speel)ruimte en ook een speelveld 

met volleybalnet. Samen Een kan 

52 personen herbergen en heeft 

zeven authentieke (zeil)punters en 

een aluminium elektroboot. Enkele 

jaren geleden is het huis volledig 

gemoderniseerd en aangepast 

aan de nieuwste veiligheidseisen. 

Het heeft 8 kamers en een kleine 

slaapzaal. Het meubilair is eigen-

tijds en gezellig. Gratis Wifi is aan-

wezig. Ideaal voor schoolkampen, 

familie bijeenkomsten, vakanties, 

reünies, gezellige weekenden, e.d.

Ideaal zwemwater (rond 80 cm. 

diep), wijds uitzicht, schitterend 

natuurgebied De Wieden, rust, 

vogelgeluiden, privacy, ruimte, 

prachtige zonsondergang; het is 

hier allemaal.  

verhuur@sameneen.nl
www.sameneen.nl  

038 - 423 22 78

Groepsaccommodatie
Samen Een
Giethoorn
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32 33& de waterdorpen& de waterdorpen26

Hier voelt de gast zich helemaal thuis! 

Wij heten je samen met ons team van harte welkom bij De Pergola. 

Hotel Brasserie de Pergola is het énige hotel echt in het centrum 

van het authentieke Giethoorn. Modern, maar persoonlijk en 

comfortabel. De gastvrije sfeer zorgt er voor dat je je direct thuis 

voelt. Hotel Brasserie de Pergola heeft alle faciliteiten in huis voor 

een onbezorgd en plezierig, ontspannen verblijf. Het hotel ligt aan 

het water, met een gratis parkeerplaats voor de deur. 

Graag bezorgen wij je een avond, dag of vakantie waar je heerlijk 

kunt genieten. 

Of je nu gezellig op ons terras een kopje koffie of een borrel komt 

drinken, lekker komt eten in de brasserie, een bootje huurt of een 

paar dagen komt genieten van de prachtige omgeving.

Ds. T.O. Hylkemaweg 7  |  Giethoorn
www.depergola.nl  |  0521 - 361 321

Hotel-Brasserie De Pergola
Giethoorn

Er even lekker tussenuit in één van onze groepsaccommodaties, 

bed & breakfast, appartementen of camping. Recreëren in Giethoorn bij 

Hoeve Montigny. Een prima uitvalbasis voor fiets-, wandel- en vaartochten.

Groepsaccommodatie - Hoeve Montigny beschikt over twee 

groepsaccommodaties met gezellige huiskamer, voor 18 en 

20 personen. De groepsaccommodaties kunnen gekoppeld worden 

waardoor het plaats biedt voor 38 personen. De meeste slaapkamers 

hebben een eigen douche en toilet.

Bed & Breakfast - In ons sfeervolle bed & breakfast vind je 10 stijlvolle 

2- á 3 persoonskamers welke voorzien zijn van eigen sanitair. Tijdens 

het heerlijke ontbijt maak je kennis met diverse streekproducten. 

Camping - Liever kamperen? Dat kan! Op onze uitgeruste camping 

zijn 35 ruime kampeerplaatsen die omringd worden door beschutte 

beplanting. Voor kinderen is er een leuke speeltuin aanwezig.

Appartement - Ons appartement biedt plaats voor 4 tot 5 personen 

en is voorzien van een huiskamer, aparte slaapkamer en eigen sanitair. 

Hoeve Montigny
Giethoorn

Kanaaldijk 5  |  Giethoorn
www.hoevemontigny.nl  |  0521 - 361 483  |  06- 44 41 57 03

Kijk, dát is pas ontspannen genieten. Gastvrije bediening, goed zicht op de 

levendige dorpsgracht en een uitstekend kopje koffie in je hand. Tevreden 

neem je een hapje appelgebak en kijk je naar de langsvarende bootjes. 

Straks zelf een bootje huren of instappen voor een rondvaart? Bij ’t Vonder 

weten ze hoe het hoort!

Eten & Drinken

Een goede start voor je dag in Giethoorn, de perfecte stek voor een relaxte 

pauze of een uitgelezen plek voor je afsluitende diner? Wij bieden je iets 

lekkers voor elk moment van de dag!

Arrangementen 

Profiteer van onze ervaring en laat je gezellige familiedag, ontspannen 

bedrijfsuitje met originele teambuilding, romantische bruiloft en/of 

fantastische feestavond door ons organiseren! Restaurant ’t Vonder is de 

ideale basis voor een geslaagd dagje uit!

Naast de deur parkeren

Vanaf onze eigen parkeerplaats op Binnenpad 14 zijn alle bezienswaardig-

heden van het dorp op loopafstand.

Restaurant ‘t Vonder
Giethoorn

Binnenpad 14  |  Giethoorn
www.tvonder.nl  |  0521 - 361 244

Huiselijk genieten bij ’t Vonder

Wij zijn pas tevreden als je 
met een glimlach vertrekt!
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Appartementen
Accommodatie verhuur De Goede/Ten Wolde  Belterweg 86-88  Belt Schutsloot  038-3866763  www.campingdepolle.nl 
Dhr. H.R. Kruider  Beulakerweg 118a  Giethoorn  0521-512414    
Hoeve Montigny  Kanaaldijk 5  Giethoorn  0521-361483  www.hoevemontigny.nl  

Bed & Breakfast
B&B ‘t Wiede  Binnenpad 61  Giethoorn  06-26764027  www.wiede.nl    
Bed & Boot Mol/Groenewegen  Binnenpad 28  Giethoorn  0521-361359  www.molgroenewegen.nl    
Camping d’Hof  Binnenpad 137  Giethoorn  0521-361400  www.campingdehof.nl 
Hoeve Montigny  Kanaaldijk 5  Giethoorn  0521-361483  www.hoevemontigny.nl   
B&B Op Kolderveen  Kolderveen 25  Nijeveen  06-22015816  www.opkolderveen.nl  

Campings
Jachthaven-Camping-Botenverhuur Aan ‘t Wiede   Veneweg 249  Wanneperveen  06–14685277  www.campingaantwiede.nl
Camping de Wieden  Belterweg 94  Belt-Schutsloot  038-3866719  www.campingdewieden.nl   
Camping Kleine Belterwijde  Vaste Belterweg 3  Belt-Schutsloot  038-3866795  www.campingkleinebelterwijde.nl 
Camping/Jachthaven “de Wanepe”  Vaste Belterweg 6  Belt-Schutsloot  038-3866590  www.wanepe.nl  
Bodelaeke  Jonenweg 5  Giethoorn  0521-361573  www.bodelaeke.nl  
Camperplaats Haamstede  Kanaaldijk 17  Giethoorn  06-29004907  www.haamstedegiethoorn.nl    
Camping d’Hof  Binnenpad 137  Giethoorn  0521-361400  www.campingdehof.nl   
De Stouwe  Middenbuurt 11  Giethoorn  0521-361473  www.campingdestouwe.nl  
Hoeve Montigny  Kanaaldijk 5  Giethoorn  0521-361483  www.hoevemontigny.nl   
Mini camping Onder de Heerenbrug  Kanaaldijk 1  Giethoorn  06-10168656  www.campingheerenbrug.nl  
Camping Kolderkamp |   Kolderveen 15  Nijeveen  0522-491029  www.camping-kolderkamp.nl 
     Jeanie’s Zuivelijs
Camping Boschwiede  Veneweg 271  Wanneperveen  0527-246459  www.boschwiede.nl  
Camping de Blauwe Hand  Beulakerweg 1  Wanneperveen  0522-281258  www.campingdeblauwehand.nl  
Camping de Ronduite  Veneweg 306  Wanneperveen  0527-246456  www.deronduite.nl  

Groepsaccommodaties
Groepsaccommodatie ‘De Kraggehof’  Noorderweg 31  Belt-Schutsloot  050-3142159  www.kraggehof.nl  
`t Zwaantje  Ds. T.O. Hylkemaweg 1  Giethoorn  0521-361593  www.zwaantje.nl 
Hoeve Montigny  Kanaaldijk 5  Giethoorn  0521-361483  www.hoevemontigny.nl   
Samen Een  Aan ‘t bovenwijde  Giethoorn  038-4232278  www.sameneen.nl  
Vakantiepark Giethoorn  Binnenpad 49  Giethoorn  0521-361332  www.vakantieparkgiethoorn.nl 
De Pouwelshoeve  Nijeveense Bovenboer 12  Nijeveen  0522-474550  www.pouwelshoeve.nl 

Hotels
Hotel Brasserie De Pergola  Ds. T.O. Hylkemaweg 7  Giethoorn  0521-361321  www.depergola.nl
Hotel de Dames van de Jonge  Beulakerweg 30  Giethoorn  0521-361360  www.dedamesvandejonge.nl
Hotel restaurant de Harmonie  Beulakerweg 55  Giethoorn  0521-361372  www.harmonie-giethoorn.nl
Restaurant-Hotel-Lodge De Lindenhof  Beulakerweg 77  Giethoorn  0521-361444  www.restaurantdelindenhof.nl
Hotel Giethoorn   Petersteeg 2   Giethoorn   0521-513736  www.hotel-giethoorn.com

Havens
Jachthaven-Camping-Botenverhuur Aan ‘t Wiede   Veneweg 249  Wanneperveen  06–14685277  www.campingaantwiede.nl
Passantenhaven De Zuiderkluft  Vossenjacht 1G  Giethoorn  06-54201355  www.havensweerribbenwieden.nl 
Camping de Ronduite  Veneweg 306  Wanneperveen  0527-246456  www.deronduite.nl

Minicampings
Camping de Polle  Belterweg 84  Belt-Schutsloot  038-3867110  www.camping-depolle.nl
Herom activiteiten centrum   Cornelisgracht 42    Giethoorn  06-53929944  www.familiedag.org
Mini camping Onder de Heerenbrug  Kanaaldijk 1  Giethoorn  06-10168656  www.campingheerenbrug.nl

Trekkershutten
Camping Kleine Belterwijde  Vaste Belterweg 3  Belt-Schutsloot  038-3866795  www.campingkleinebelterwijde.nl 
Camping d’Hof  Binnenpad 137  Giethoorn  0521-361400  www.campingdehof.nl
Herom activiteiten centrum   Cornelisgracht 42    Giethoorn  06-53929944  www.familiedag.org

Vakantieparken
Vakantiepark Giethoorn  Binnenpad 49  Giethoorn  0521-361332  www.vakantieparkgiethoorn.nl 
Vakantiewoning Larissa Giethoorn  Jonenweg 5-135  Giethoorn  0529-462625  www.vakantiewoningwaterresortgiethoorn.nl
Waterpark Belterwiede  Veneweg 193  Wanneperveen  0522-281828  www.parkbelterwiede.com

Vakantiewoningen
Bed & Boot Mol/Groenewegen  Binnenpad 28  Giethoorn  0521-361359  www.molgroenewegen.nl  
Bodelaeke  Jonenweg 5  Giethoorn  0521-361573  www.bodelaeke.nl 
De Opkikker  Smalleweg 7  Giethoorn  06-47155257  www.deopkikker.com 
De Rietstulp  Ds. T.O. Hylkemaweg 15  Giethoorn  0521-361833  www.rietstulp.nl
Dhr. R. Groen  Cornelisgracht 2  Giethoorn  0521-362037   
Groepsaccommodatie Kraaiennest  Binnenpad 49  Giethoorn  0521-361332  www.vakantieparkgiethoorn.nl  
Landhuis de Schoolhof  Binnenpad 75n  Giethoorn  038-4233373  www.giethoorndeschoolhof.123website.nl   
Logement “Dwarszicht”  Dwarsgracht 21  Giethoorn  0521-361426  www.logementdwarsgracht.nl 
Logement Boer Klaas  Dwarsgracht 41  Giethoorn  0521-360122  www.boerklaas.webs.com 
Restaurant-Hotel-Lodge De Lindenhof  Beulakerweg 77  Giethoorn  0521-361444  www.restaurantdelindenhof.nl  
Vakantiehuis Boer  Dwarsgracht 33  Giethoorn  06-52603332
Vakantiehuis aan ‘t Wiede  Binnenpad 75i  Giethoorn  06-55304899  www.jankollen.nl
Vakantiehuis de Pimpernel  Kerkweg 41  Giethoorn  0521-344631  www.logereningiethoorn.nl  
Vakantiepark Giethoorn  Binnenpad 49  Giethoorn  0521-361332  www.vakantieparkgiethoorn.nl 
Vakantiewoning Larissa Giethoorn  Jonenweg 5-135  Giethoorn  0529-462625  www.vakantiewoningwaterresortgiethoorn.nl 
Vakantiehuis direct aan het meer  Olde hoek 7  Wachtum  06-21478990  www.hethuisjeaanhetwater.nl  
Camping de Ronduite  Veneweg 306  Wanneperveen  0527-246456  www.deronduite.nl 
Vakantiehuis Marcanda  Zomerdijk 9-10  Wanneperveen  0522-281620  www.vakantiehuismarcanda.nl 
Waterpark Belterwiede  Veneweg 193  Wanneperveen  0522-281828  www.parkbelterwiede.com
Villa Intermezzo  De Rietlanden 1e  Giethoorn  06-23287906  www.nl.giethoornwatervilla.com

Vergaderen
C.R. ‘t Vonder  Binnenpad 14  Giethoorn  0521-361244  www.tvonder.nl
Smit’s Paviljoen  Binnenpad 29a  Giethoorn  0521-361215  www.smitspaviljoen.nl
Vakantiepark Giethoorn  Binnenpad 49  Giethoorn  0521-361332  www.vakantieparkgiethoorn.nl
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Bedrijfsuitjes
C.R. ‘t Vonder  Binnenpad 14  Giethoorn  0521-361244  www.tvonder.nl
Café-Restaurant De Sloothaak  Binnenpad 141  Giethoorn  0521-361888  www.restaurantdesloothaak.nl
Grand Café Fanfare  Binnenpad 68  Giethoorn  0521-361600  www.fanfaregiethoorn.nl  
Hotel Brasserie De Pergola  Ds. T.O. Hylkemaweg 7  Giethoorn  0521-361321  www.depergola.nl
Smit’s Paviljoen  Binnenpad 29a  Giethoorn  0521-361215  www.smitspaviljoen.nl
Vakantiepark Giethoorn  Binnenpad 49  Giethoorn  0521-361332  www.vakantieparkgiethoorn.nl

Congressen
Vakantiepark Giethoorn  Binnenpad 49  Giethoorn  0521-361332  www.vakantieparkgiethoorn.nl

Excursies & workshops
C.R. ‘t Vonder  Binnenpad 14  Giethoorn  0521-361244  www.tvonder.nl
Smit’s Paviljoen  Binnenpad 29a  Giethoorn  0521-361215  www.smitspaviljoen.nl

Groepsuitjes
C.R. ‘t Vonder  Binnenpad 14  Giethoorn  0521-361244  www.tvonder.nl
Café-Restaurant De Sloothaak  Binnenpad 141  Giethoorn  0521-361888  www.restaurantdesloothaak.nl
De Rietstulp  Ds. T.O. Hylkemaweg 15  Giethoorn  0521-361833  www.rietstulp.nl
Grand Café Fanfare  Binnenpad 68  Giethoorn  0521-361600  www.fanfaregiethoorn.nl
Herom activiteiten centrum   Cornelisgracht 42    Giethoorn   06-53929944  www.familiedag.org
J.P. Play Center Giethoorn B.V.  Beulakerweg 165a  Giethoorn  0521-360010  www.playcentergiethoorn.nl
Smit’s Paviljoen  Binnenpad 29a  Giethoorn  0521-361215  www.smitspaviljoen.nl
 
Winkelen                
Buurtsuper Korthoef  Kerklaan 3  Belt-Schutsloot  038-3866462  www.attent.nl
Vishandel Gerrits en De Boer Giethoorn  Ds. T.O. Hylkemaweg 12  Giethoorn  0521- 361339  www.visgiethoorn.nl
Zeilmakerij Boer  Ds. T.O. Hylkemaweg 8  Giethoorn  0521-361343  www.zeilmakerijboer.nl
Zeilmakerij Giethoorn BV.  Beulakerweg 129a  Giethoorn  0521-362123  www.zeilmakerijgiethoorn.nl 

Actief in de natuur
Werkschuur Natuurmonumenten  Reeënnweg 1  Wanneperveen

Pretparken & dierentuinen
Herom activiteiten centrum   Cornelisgracht 42    Giethoorn   06-53929944  www.familiedag.org
Bad Hesselingen Meppel  Jan Tooroplaan 2   Meppel  0522-251002  www.badhesselingen.nl

Eetcafé & bistro
Eetcafé de Waterlelie  Belterweg 104  Belt-Schutsloot  038-3866574  www.eetcafe-dewaterlelie.nl   
Snackbar van de Belt  Belterweg 15  Belt-Schutsloot  06-53845571
C.R. ‘t Vonder  Binnenpad 14  Giethoorn  0521-361244  www.tvonder.nl   
Smit’s Paviljoen  Binnenpad 29a  Giethoorn  0521-361215  www.smitspaviljoen.nl

Feesten & partijen
C.R. Hollands Venetië  Beulakerweg 167  Giethoorn  0521-361231  www.hollands-venetie.nl
C.R. ‘t Vonder  Binnenpad 14  Giethoorn  0521-361244  www.tvonder.nl
De Eetkamer van Giethoorn  Vosjacht 6b  Giethoorn  0521-361708  www.eetkamergiethoorn.nl
Herom activiteiten centrum   Cornelisgracht 42    Giethoorn   06-53929944  www.familiedag.org
Restaurant en bootverhuur De Grachthof  Binnenpad 54  Giethoorn  0521-361270  www.grachthof.nl
Smit’s Paviljoen  Binnenpad 29a  Giethoorn  0521-361215  www.smitspaviljoen.nl

Restaurants
Het Otterswold  Noorderweg 45  Belt-Schutsloot  038-3869127  www.het-otterswold.nl
Restaurant de Belt  Havezatherweg 4  Belt-Schutsloot  038-3867221  www.debelt.nl
`t Zwaantje  Ds. T.O. Hylkemaweg 1  Giethoorn  0521-361593  www.zwaantje.nl
Boer on Toer  Beulakerweg 8a  Giethoorn  0521-361436  www.boerontoer.com
C.R. Hollands Venetië  Beulakerweg 167  Giethoorn  0521-361231  www.hollands-venetie.nl
C.R. ‘t Vonder  Binnenpad 14  Giethoorn  0521-361244  www.tvonder.nl
Café-Restaurant De Sloothaak  Binnenpad 141  Giethoorn  0521-361888  www.restaurantdesloothaak.nl 
De Eetkamer van Giethoorn  Vosjacht 6b  Giethoorn  0521-361708  www.eetkamergiethoorn.nl
De Otterskooi  Dwarsgracht 54  Giethoorn  0521-361474  www.otterskooi.nl
De Rietstulp  Ds. T.O. Hylkemaweg 15  Giethoorn  0521-361833  www.rietstulp.nl
Grand Café Fanfare  Binnenpad 68  Giethoorn  0521-361600  www.fanfaregiethoorn.nl
Hotel Brasserie De Pergola  Ds. T.O. Hylkemaweg 7  Giethoorn  0521-361321  www.depergola.nl
Hotel de Dames van de Jonge  Beulakerweg 30  Giethoorn  0521-361360  www.dedamesvandejonge.nl
Restaurant `t Achterhuus  Ds. T.O. Hylkemaweg 43  Giethoorn  0521-361674  www.achterhuus.nl  
Restaurant De Kruumte  Kerkweg 48a  Giethoorn  0521-361517  www.dekruumte.com
Restaurant en bootverhuur De Grachthof  Binnenpad 54  Giethoorn  0521-361270  www.grachthof.nl
Restaurant-Hotel-Lodge De Lindenhof  Beulakerweg 77  Giethoorn  0521-361444  www.restaurantdelindenhof.nl 
Smit’s Paviljoen  Binnenpad 29a  Giethoorn  0521-361215  www.smitspaviljoen.nl
Strandpaviljoen aan `t Wiede  Veneweg 247  Wanneperveen  0522-281235  www.aantwiede.nl 
Waterpark Belterwiede  Veneweg 193  Wanneperveen  0522-281828  www.parkbelterwiede.com
Eetcafé Giethoorn – Burgers & Grill  Binnenpad 49   Giethoorn  0521-712420  www.eetcafegiethoorn.nl



Aan de Rietweg, vindt maar eens een logischer klinkende straatnaam, 

klinkt het geblaf van een hond. Hij verwelkomt gasten van het 

familiebedrijf. Johan en Yfke zijn net toe aan de koffie, die ze serveren 

in een bouwkeet naast de rietopslag. Zoontje Joey blijft liever buiten. 

De achtste generatie lijkt geregeld.

ELKE DAG VAKANTIE

Johan en Yfke brengen veel dagen door op hun plekje in De Weerribben. 

“Ik heb elke dag het gevoel dat ik vakantie vier, zo prachtig is het rond 

het dorp Nederland.” Zijn vak mag buffelen zijn, de liefde voor het 

gebied en het ambacht winnen het met gemak. “Een passie, het zit in 

je bloed, in je genen”, zegt hij in staccato. “Een normale werkweek is 

38 uur? Nou, wij maken zeker het dubbele. Met liefde.” Dat doen ze 

op 32 hectare land rondom Nederland, waar de vorige generaties ook 

woonden. Met de verkoop van de boerderij van opa en oma resteert 

alleen het rietbedrijf. “We werken op een prachtig stuk land. Een deel 

daarvan bestaat uit cultuurrietland, waarvan het riet uiteindelijk op de daken 

belandt. De rest is veenmosrietland, trilveen en bos. Dat zijn hectares waar 

veel bijzondere planten en dieren voorkomen”, vertelt Johan.

RIETTELER ÉN NATUURBEHEERDER

En dat betekent dat Johan al lang niet meer alleen als rietteler werkt. 

Hij beheert en onderhoudt het gebied voor Staatsbosbeheer, 

op het land dat vroeger van de familie was. “We 

zorgen dat watergangen schoon blijven, verrichten 

maaiwerkzaamheden en beschermen op alle 

mogelijke manieren de natuur”, legt Johan uit. 

“Regelmatig lopen hier hordes fotografen rond. 

Die komen dan af op een bijzonder vogeltje dat 

is waargenomen. Ze lopen zo het land op. Dan 

hebben ze misschien een foto voor op internet, 

maar dat vogeltje zie je nooit weer…”Rietteelt 

én natuurbeheer zijn onlosmakelijk met elkaar 

verbonden, zegt Johan. Hij volgde een cursus die 

hem meer kennis over de natuur moest opleveren. 

“Die cursus vormde eigenlijk de bevestiging dat wij hier al 

eeuwenlang op de juiste manier werken. Vorig jaar maaiden we een 

stuk riet niet, omdat we bijna zeker wisten dat daarin vogels broedden. 

De best zeldzame bruine kiekendief, bleek later. Ondanks dat het ons 

best veel geld kostte, geeft me dat een goed gevoel.”

MAAISEIZOEN

Dat maaien staat elk jaar van 1 december tot 1 april op de 

werkkalender. Later mag niet, vanwege het broedseizoen. Eerder 

heeft weinig zin, dan is het blad er nog niet af en het riet niet genoeg 

afgestorven. “In november loop ik ongeduldig door het veld. Elk jaar 

kijk ik uit naar het maaien. Dat riet gaat meteen naar de opslag. Nadat 

het de tijd heeft gehad om verder uit te drogen, maken we het gereed 

voor de verkoop aan rietdekkers”, legt Johan het proces uit. “Tot zes 

jaar geleden haalden we al het riet nog met de ouderwetse snit en 

kleine maaimachines van het veld. Met onze huidige machines gaat het 

makkelijker en uiteindelijk beschadig je het land ook minder.”

Buiten het maaiseizoen zit Johan niet op de lauweren. De gouden 

kleur symboliseert bepaald niet de waarde van het riet. “Met eeuwen 

geschiedenis betaal je geen facturen”, zegt Johan nog maar eens. 

Johan werkte enige tijd voor rietdekkersbedrijven en ontdekte dat hij 

het ambacht in de vingers heeft. Zo ontstond een nieuwe poot onder 

de onderneming. Regelmatig legt hij nu riet op daken of voert hij 

reparatiewerkzaamheden uit.

WAARDERING VOOR AMBACHT

Zorgen blijven bestaan. De landerijen van De Dood staan 

op de nominatie voor omvormen tot nieuwe natuur. 

Johan is geen tegenstander van dat plan, maar ziet 

kansen in de bedreiging. “Nieuwe natuur moet 

je ook beheren. Wij hebben alle kennis over 

dit gebied in huis…”, zegt hij. De familie De 

Dood zoekt de publiciteit. Hij merkte dat veel 

mensen belangstelling en waardering hebben 

voor zijn eeuwenoude ambacht. Een toevallige 

ontmoeting van Yfke deed de rest, vertelt hij. 

“Veel fietsers en wandelaars passeren ons bedrijf. 

Pas keek een stel uit het westen van het land met veel 

interesse naar ons riet. ‘Je mag wel even komen kijken’, zei 

ik. Die mensen keken hun ogen uit. Dat zette me aan het denken… 

Plannen waar we al jaren aan werkten, maken we nu werkelijkheid.”

GASTEN IN HET RIET

En dus ontvangt de familie De Dood nu regelmatig gasten. Die snuiven 

het verhaal van honderden jaren op, ontdekken de schoonheid van 

het landschap en voelen het riet met eigen handen. “Toen ik zelf voor 

het eerst op dit terrein kwam, had ik het gevoel dat ik tientallen jaren 

terug in de tijd was gezet. Onze bezoekers ervaren hetzelfde. Prachtig 

dat we op deze manier ons verhaal kunnen vertellen.”

www.facebook.com/Riettelersbedrijfdedood

Ze wonen in Giethoorn, maar leven in Nederland. In dat gehuchtje aan 

de rand van De Weerribben runnen Johan en Yfke de Dood het rietbedrijf 

dat al zeven generaties in het bezit van de familie is. “Natuurlijk 

ben ik trots op die geschiedenis, maar je kunt er geen rekeningen 

mee betalen”, glimlacht Johan. Hij speelt daarom voortdurend in op 

nieuwe ontwikkelingen die de inkomstenbron vergroten. De Dood is 

bijvoorbeeld al jaren natuurbeheerder en sinds kort ook zelf dakdekker. 

Vanaf dit jaar ontvangt hij bovendien samen met Yfke belangstellenden 

die meer willen weten over het eeuwenoude ambacht. 

‘Buffelen in het riet 
voelt als vakantie’

ZEVENDE GENERATIE RIETSNIJDERS 

BIEDT EXCURSIES AAN
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‘Schoonheid ontstaan  
    uit eeuwenlang 
        bikkelen’      

Oldemarkt

PaaslooOssenzijl

Kalenberg

Sint Jansklooster

Muggenbeet

Scheerwolde

Wetering

40 41

Turfstekers en rietsnijders bikkelden eeuwenlang en zorgden daarmee voor een gebied 

van ongekende schoonheid. Nationaal Park Weerribben-Wieden behoort niet voor 

niets tot een select gezelschap van ruim zeventig natuurgebieden met een 

Europees diploma. Geniet van de overweldigende natuur, de mooie dorpen en de 

fascinerende geschiedenis. Welkom in Nationaal Park Weerribben-Wieden!



“Verlaat dit gebied niet zonder minimaal 
één vaartocht! Weerribben-Wieden is 

het mooiste vanaf het water!”

               Tip van 
        Thea Peters 
              van het 
Nationaal Park

Bezoekerscentrum De Wieden
Beulakerpad 1, Sint Jansklooster

Bezoekerscentrum Weerribben
Hoogeweg 27, Ossenzijl

ADRESSEN BEZOEKERSCENTRA

“Stap op de fiets voor een cultuurhistorische route…”, adviseert beheerder Bea Claessens van 

Natuurmonumenten. Samen met Uitgeverij Matrijs gaf de organisatie vorig jaar een boekje uit 

met daarin een speciale cultuurhistorische fietsroute.

Die leidt niet alleen door een prachtig landschap, maar ook langs plekken die 

eeuwenoude verhalen vertellen. “De natuur in De Wieden is ontstaan door 

mensenhanden. Die ontginningsgeschiedenis zie je op veel plekken in het 

landschap terug. Fascinerend!”, aldus Claessens.

Zo karakteriseert ze ook het voortdurend veranderende landschap en de flora en fauna. “Neem nou in de 

herfst de enorme vogeltrek met vogels vanuit Scandinavië en Siberië die naar ons gebied komen. Het besef 

dat De Wieden op die manier in verbinding staat met andere natuurgebieden geeft een extra dimensie.”

‘Fiets de cultuur-
historische route’

Tips van 
beheerder 
Bea Claessens

“De Twitterhut!”, zegt boswachter Egbert Beens van Staatsbosbeheer over een plek in Nationaal 

Park Weerribben-Wieden die bezoekers niet moeten overslaan. “Een eldorado voor vogelaars: 

je ziet bijvoorbeeld de zeearend, visarend, lepelaar en de roerdomp van heel dichtbij.”

De twee eendenkooien in de Weerribben zijn een andere aanrader van Beens. 

“Cultuurhistorie die terugvoert naar de Middeleeuwen. Bovendien is de natuur 

in zo’n kooi prachtig”, aldus Beens. Een kano huren, is een ander advies. “Een 

mooie manier om het gebied actief te verkennen. We breiden bovendien het 

kanonetwerk uit en werken daarbij samen met B&B-ondernemers in de streek.”

Zelf fietst en schaatst hij graag. “De momenten dat het kan zijn helaas schaars, maar als we kunnen 

schaatsen, doe ik onmiddellijk mijn kantoor dicht”, glimlacht hij. Die is na al die jaren nog onder de indruk 

van het Nationaal Park. “Vergeet niet dat we een van de weinige gebieden in Nederland zijn met een 

zogenoemd Europees diploma. In heel Europa kunnen maar 74 gebieden dat zeggen.”

Beens is ook boswachter van het gebied rond de Woldberg, aan de andere kant van de Steenwijk. “Beklim 

daar eens de uitkijktoren: daar kijk je uit over Drenthe, Overijssel, Friesland en Flevoland. Dat is een soort 

vierlandenpunt. Wat een uitzicht!”

Tips van 
boswachter 
Egbert Beens

‘Twitterhut, 
Woldberg en 
de kano in!’
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Tip!

Vogels kijken
Vogelaars zitten in Weerribben-Wieden helemaal goed. In het Nationaal Park zien ze alles tussen zeearend 

(‘de vliegende deur’) tot de kleinste moerasvogel. Goede spotlocaties te over. De ‘Twitterhut’ aan de rand 

van de Weerribben biedt een goede kans op het zien van de zeearend, roerdompen of lepelaars. Die laatste 

vogels zijn ook veel te zien in De Auken, net onder Steenwijk. Andere goede plekken: de Beulakerpolder en 

De Bramen (beste weidevogelgebied van Overijssel) bij Giethoorn, de aalscholverkolonie bij Wanneperveen en 

de Lageweg en Meenteweg in de Weerribben.

De vaste bewoners van 
      Nationaal Park 
           Weerribben-Wieden

Blauwe reiger
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DE WATERTOREN IN 
SINT JANSKLOOSTER

Beklim de watertoren en geniet op 45 meter 

hoogte van een fantastisch uitzicht.
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Zwarte stern

Roerdomp

Lepelaar

Oeverzwaluw

Aalscholver

Buizerd

Purperreiger

Tussen Vollenhove en Sint Jans-

klooster ligt onze rustieke mini-

camping “De Molsbongerd” met 

15 ruime plaatsen. Via een aparte 

oprit vind je achter onze boerderij 

het kampeerterrein. De boerderij is 

niet meer in bedrijf, wel is er wat 

kleinvee. Het sanitaire gedeelte in 

het achterhuis is ons visitekaartje 

en ligt direct aan de camping.

De meeste standplaatsen zijn betegeld 

en allemaal voorzien van 6 amp. 

elektriciteit. Er is gratis WIFI. Voor de 

fietsen is er een aparte, overdekte 

fietsenstalling. Op de camping is een 

jeu de boules baan aanwezig en is 

het mogelijk om vanaf het terrein 

met een kano of klein toerbootje het 

Wiedengebied in te varen.

Leeuwte 27  |  Sint Jansklooster
www.molsbongerd.nl  

0527 - 243 421

Minicamping 
De Molsbongerd
Sint Jansklooster

Uitgelicht

Welkom in Oldemarkt!
De botermarkt en de biggenmarkt waren ooit de trekkers 

van dit van oudsher bedrijvige dorp. De drukste dag van 

het jaar in Oldemarkt is Hemelvaartsdag. Tienduizenden 

kooplustigen bezoeken dan de Lambertusmarkt. Het dorp 

heeft prachtige gevels en gezellige winkels. Een opvallend 

pand is het Veerhuis uit 1823 aan het Mallegat, de 

plaatselijke haven. De Pelgrimsroute Jabikspaad doet het 

levendige Oldemarkt ook aan! 

Lambertusmarkt: 21 mei 2020

Op zoek naar de Grote Vuurvlinder
Ga op natuursafari te voet of met de fiets in één van de 

natuurgebieden en zoek dit wereldwonder. De Grote 

Vuurvlinder komt nergens anders ter wereld voor.

Vaartocht 
Rottige Meenthe

Stap in de rondvaart- of fluisterboot en 

ontdek de Rottige Meenthe, de Friese 

Veenpolder. Vanuit de haven in Oldemarkt 

zijn diverse tochten mogelijk met of zonder 

begeleiding van een natuurgids. 

Dwarsveld 7, Oldemarkt

Zie voor een overzicht van alle winkels, leuke dagjes uit en dagvullende arrangementen in Oldemarkt: www.visitoldemarkt.com 

Culturele wandelroute 
Oldemarkt

Bekijk de cultureelhistorische panden 

te voet met digitale ondersteuning.  

3,5 km lang culturele hoogtpunten  

zoals bijvoorbeeld het eerste stenen 

 huis in de omgeving van oude 

veenbazen. TOP-Punt Oldemarkt, 

Hareweg 6, Oldemarkt

Huifkartocht 
Weerribben-Wieden
Dompel je onder in de wereld van oude 

ambachten, paarden en rijtuigen bij 

Stalhouderij Zwaan. Ook kun je onder 

begeleiding van een gids een huifkartocht 

boeken door Nationaal Park Weerribben-

Wieden. Eekstraat 14, Oldemarkt

Waterbuffels knuffelen
Kom knuffelen met waterbuffels, geniet met 

het hele gezin van de kinderboerderij en laat 

je verrassen door het brede assortiment van 

regionale natuurproducten. Waterbuffelfarm, 

Ossenzijlerweg 5, Oldemarkt
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Het is één van de mooiste plekjes in Nederland: hartje Weerribben-Wieden 

met Restaurant Het Doevehuis, een sfeervol verbouwde boerderij. 

Plof neer op ons ruime terras aan het water of in onze lekkere 

loungehoek met veel kussens, een tafelvuurtje en regelmatig live 

muziek. Het Doevehuis is hét adres voor een heerlijke lunch of een 

smakelijk diner. Ook stellen wij arrangementen op maat voor u 

samen, voor grote maar ook kleine groepen.

Het Doevehuis is tevens het adres voor de huur van fluisterboten, 

kano’s, sups en elektrosloepen. Ook vertrekt vanuit Kalenberg een  

rolstoel-toegankelijke rondvaartboot het Nationaal Park in. Bij de  

locatie is ook een mini-camping en een groepsaccommodatie gevestigd.

Kalenberg Zuid 1 | Kalenberg 
www.weerribben-wieden.nl | 0561 - 477 394

www.hetdoevehuis.nl

Restaurant Het Doevehuis
Kalenberg

Ontspanning of inspanning in Kalenberg

Midden in het dorpje Kalenberg, gelegen in het Nationaal Park 

Weerribben-Wieden is het heerlijk ontspannen. Bij recreatie en 

rondvaartbedrijf Pieter Jongschaap kun je terecht voor compleet 

verzorgde rondvaarten met de 'Vrijstate' en het huren van 

fluisterboten, sloepen, kano's, e-bikes en fietsen. In groepsverband of 

individueel kun je schitterende routes door het Nationale Park volgen. 

Pal aan het water ligt het oude kerkje van Kalenberg. Tegenwoordig 

is het een expositieruimte en kan je er heerlijk op het terras zitten 

kijken naar de boten en fietsers die voorbij komen. Het Lokaal is 

een perfecte plek voor een tussenstop tijdens een fiets-, vaar- of 

wandeltocht.  

Kalenbergerpad 4 | Kalenberg 
www.pieterjongschaap.nl | 0561 - 477 527

Pieter Jongschaap
Kalenberg

Laat de wereld aan je voorbij varen 
op ons terras aan het water!

Hotel Restaurant Café Geertien Blokzijl, hét gastronomische adres 

in een natuurlijke omgeving! Ontdek ons authentieke bruine café 

met een rijke historie, het sfeervolle specialiteitenrestaurant en ons 

comfortabele driesterrenhotel.  

Kom ons ook eens bezoeken in het naseizoen. 

Tegen inlevering van deze advertentie krijg je 50% korting op 

jouw 2e overnachting in ons hotel!* 

*aanbieding is geldig van oktober 2020 t/m maart 2021, de overnachtingen zijn 

aansluitend.

Geertien is van oudsher een pleisterplaats en is een welbekend begrip 

in de regio. Vroeger voor rietsnijders, turfstekers, vissers, schippers 

en lokale bevolking, nu een geliefde plek voor een zeer gevarieerd 

publiek. Welkom bij Geertien!

Muggenbeet 3 | Blokzijl
www.geertien.nl | 0527 - 291 245

Hotel Restaurant Café Geertien
Blokzijl

Eén van de mooiste terrassen van Nederland!

Samen genieten van natuur, gezelligheid en oude stadjes Familie-

camping Krolsbergen ligt in de Kop van Overijssel. Lekker samen 

fietsen, varen, wandelen of zwemmen. Of juist heerlijk genieten van 

de rust, de schitterende natuur en de gezelligheid. Familiecamping 

Krolsbergen ligt vlakbij toeristisch Giethoorn, Steenwijk en 

Nationaal Park Weerribben-Wieden. De perfecte camping voor een 

heerlijk Hollandse vakantie.   

Accommodaties

Wil je met familie of vrienden op vakantie in deze omgeving? 

Familiecamping Krolsbergen heeft 260 kampeerplekken. Ook vlakbij 

de aanwezige voorzieningen, zoals het sanitair en de wasserette. 

Slaap je liever in een stacaravan? De camping heeft 4- en 6-persoons 

stacaravans in de verhuur. 

Vermaak op de camping

Naast de mooie omgeving is er ook genoeg te doen op de 

camping zelf: er is een recreatieteam, er zijn speeltuinen en 

verwarmde zwembaden. Ook kunnen er fietsen of skelters worden 

gehuurd. Na een leuke dag kun je er ’s avonds lekker eten in een 

oud-Hollandse kantine met gezellige bar en snackbar.

Familiecamping Krolsbergen
 Paasloo

Paasloërweg 16  |  Paasloo
www.campingkrolsbergen.nl  |  0561 - 451 471
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Stap 100 jaar terug in de tijd en ontdek de Weerribben met paard 

en wagen. Twee Friese Paarden zorgen ervoor dat de huifkar langs 

de flora, fauna en cultuur van de Weerribben rijdt of kies voor een 

tocht langs de bos- en stuwwallen rondom Paasloo. De huifkartocht 

wordt begeleid door een menner/gids die je graag meeneemt in 

de diverse verhalen van het gebied. Zowel vanaf 2 personen als 

voor gezelschappen zijn er mogelijkheden. Iedere zaterdag- en 

zondagochtend (in schoolvakanties ook op dinsdag en donderdag) 

vertrekt er een tocht om 11.00 uur door de Weerribben, tijden daarna 

zijn in overleg mogelijk.

www.huifkartochtweerribben.nl

Ervaar the King of Kickbike: De meest actieve hersenkraker van 

Nederland of ontdek op een actieve manier de Weerribben. Zoek 

niet verder! Daspaskicken biedt een breed aanbod aan verschillende 

kickbike (moderne steps) tochten. Genieten van de natuur wordt zo 

nog leuker en dat maar liefst 365 dagen per jaar! Voor iedereen die 

niet vies is van een beetje competitie hebben wij King of Kickbike! In 

teams gaan jullie niet alleen de omgeving verkennen, maar ook de 

strijd met elkaar aan. Onderweg zullen jullie de nodige vragen moeten 

beantwoorden en opdrachten moeten uitvoeren. Kroont jouw team 

zich tot King of Kickbike?

www.daspaskicken.nl

Huifkartocht Weerribben

Das Pas Kick’n

Landelijk gelegen boerenhofstede op een ruim erf met een groot terras 

grenzend aan een grote waterpartij. Bij uitstek een restaurant voor de 

hele familie. Al was het maar om de mooie omheinde speeltuin en grote 

speelzolder. Terwijl ouders genieten van het eten, spelen de kinderen . 

’t Binnenhof ligt in Paasloo, een klein dorpje aan de rand van Nationaal 

Park Weerribben-Wieden. In ’t Binnenhof kun je terecht voor een heerlijk 

lunch, diner, high tea, wine of beer. Heerlijk ontspannen uit met z’n 

tweeën, maar dankzij alle faciliteiten en activiteiten ook zeer geschikt 

voor een dagje uit met de familie of vrienden, waarvoor een diversiteit 

aan arrangementen wordt aangeboden.

 

 

’t Binnenhof is de locatie voor het begin van een mooie wandel- of 

fietstocht door de omgeving, maar kan je ook per elektrische step, DAF, 

Solex of huifkartocht de Weerribben ontdekken. Bij terugkomst lekker 

genieten van een drankje of hapje op het terras, terwijl de kinderen 

zich vermaken in de speeltuin, op de speelzolder of in het zwembad. 

Ook op het activiteitenterrein of aangrenzende Klimbos kun je met 

het gehele gezin leuke activiteiten ondernemen. In combinatie met de 

goede keuken en vriendelijke bediening, zorgt ’t Binnenhof voor een 

onbezorgde dag uit met familie, vrienden of collega’s.

Binnenweg 12 | Paasloo 
www.binnenhofpaasloo.nl | 0561 - 452 992

Restaurant 't Binnenhof
Paasloo

Er op uit met het hele gezin
Escape game Prison Break Paasloo
Je staat op het punt aan boord te gaan van een zwaar beveiligd gevangenen- 

transport. Ontkomen lijkt niet meer mogelijk. Als het lukt om uit de bus te 

ontsnappen lijkt een vlucht door het aangrenzende bos de beste optie. Aan 

de andere kant van het bos hoor je de motor van de vluchtauto draaien… 

Weet jij het wachtwoord aan de bestuurder te vertellen? Laat je opsluiten 

bij Prison Break Paasloo. Wil je opgepakt worden op locatie? Kies dan voor 

Prison Break SWAT en laat je afvoeren naar Paasloo. Met veel kinderen op stap? 

Speel dan Prison break Jeugddetentie (7 t/m 11 jr., minimaal 6 kinderen).

www.prisonbreakpaasloo.nl

HACKED – The game 
Een groep hackers heeft het voorzien op persoonsgegevens van onschuldige

burgers. Ga op onderzoek uit en ontrafel de geheimen achter deze misdaad. 

Weet jij de hackers op tijd te stoppen voordat het te laat is. Are you being hacked?

www.hackedthegame.nl

Escape room De slager van Oldemarkt
De Slager van Oldemarkt neemt wraak op zijn dorpsgenoten. Het afgelopen 

jaar zijn er opvallend veel meldingen van bewoners uit Oldemarkt die het 

idee hadden dat zij gevolgd werden in de nachtelijke uurtjes. Daarnaast zijn 

er recentelijk een aantal niet opgeloste verdwijningszaken geweest in het 

vroeger zo vreedzame dorp. Durf jij de uitdaging aan om op zoek te gaan 

naar de vermiste personen zonder dat de Slager je te pakken krijgt? De 

Slager van Oldemarkt begint bij ’t Binnenhof in Paasloo. 

(3 t/m 8 personen, vanaf 12 jr.).

www.deslagervanoldemarkt.nl 

VR Games 
Stap samen met familie of vrienden in een virtuele wereld. Ontrafel het 

mysterie rondom de moord en geniet tussendoor van een driegangendiner 

of ga de strijd aan om zoveel mogelijk bommen onschadelijk te maken 

binnen de gestelde tijd. In 2020 zullen er nog een tweetal nieuwe VR-

Games worden gelanceerd. 

www.vrgamesgiethoorn.nl
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Genieten van de ruimte, rust en natuur 

Dit vakantiepark ligt aan de rand van het Nationaal Park Weerribben-

Wieden en op steenworp afstand van het populaire dorp Giethoorn. Het 

vakantiepark beschikt over 4-, 6-, 8-persoons woningen. Kenmerkend voor 

deze woningen zijn de rietgedekte daken en de royale tuinen. Verscheidende 

vakantiehuizen liggen aan het water van de visvijvers, waardoor je de 

mogelijkheid hebt om vanaf de steiger een hengeltje uit te gooien! 

Groepsaccommodaties

Ook voor een familiereünie, vriendenweekend of bedrijfsuitje is dit park 

zeker geschikt. De 16- en 24 persoonswoningen zijn van alle gemakken 

voorzien. Met zijn allen koken in de woonkeuken, bijkletsen in de 

woonkamer voor de haard of gezellig samen spelletjes spelen. 

De huizen beschikken over tweepersoonsslaapkamers met eigen televisie 

en badkamer ensuite. Zo is er ruimte én privacy voor iedereen.

Faciliteiten 

Op het vakantiepark bevinden zich verschillende faciliteiten. 

Zo is er restaurant ’t Binnenhof met snackbar en broodjesservice, 

tennisbaan, kleinschalig overdekt zwembad, speelzolder, visvijvers, 

Escape Room games, fiets- en skelterverhuur, dierenweide en 

kinderanimatie in de vakanties. 

Meer weten over dit vakantiepark? www.weerribben.com

Binnenweg 12  |  Paasloo
www.weerribben.com  |  0561 - 451 414

Villapark de Weerribben
Paasloo
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Vakantieplezier begint pas echt bij Recreatiecentrum De Eikenhof 

in Paasloo! Deze 4,5-sterren camping biedt alles voor een 

heerlijke vakantie.

All-in kamperen - Bij de Eikenhof kun je kamperen voor een  

aantrekkelijke all-in prijs. Dat is dus inclusief elektra, douches en  

WiFi! Voor jonge gezinnen en 55-plussers zijn er in het voor- en 

naseizoen speciale kortingen.

Volop activiteiten & faciliteiten - Op de camping is van alles te 

doen en te beleven voor jong en oud: Verwarmd buitenzwembad 

met peuterbad    Gezellig restaurant, snackbar en terras om heerlijk 

uit eten te gaan    Indoor speeltuin, sportvelden en kinderboerderij  

Vermaak met het animatieteam    Modern sanitair voor optimaal comfort.  

Populairste arrangement: All Inclusive Fietsweken

De Fietsweek is 7 dagen all-in kamperen, 4 dagen fietsen door 

een prachtige omgeving en iedere avond dineren in het restaurant 

van de Eikenhof. Tijdens de fietstochten staat er koffie met gebak  

voor je klaar. De andere 3 dagen kun je er zelf op uitgaan in de  

omgeving of heerlijk ontspannen op de camping. De fietsweken 

worden gewaardeerd met een 9,7!

Paasloërweg 12  |  Paasloo
www.eikenhof.nl  |  0561 - 451 430

Recreatiecentrum De Eikenhof
Paasloo

Klimbos Avontuurlijk Paasloo
Paasloo

Dé plek voor avonturiers en klauteraars van alle leeftijden. Klimbos 

Avontuurlijk Paasloo is een prachtige aanwinst voor de regio. Het klimbos 

ligt op steenworp afstand van Nationaal Park Weerribben-Wieden. Vier 

parcoursen en uitdagende hindernissen maken dit klimbos een bijzondere 

locatie voor een dagje uit! Of dat nou met vrienden, kinderen of collega’s is.

De vier parcoursen zijn zo aangelegd dat beginnende- en gevorderde 

klauteraars na afloop nog lang napraten over deze bijzondere ervaring. Al 

klimmend en klauterend begeven ze zich naar de toppen van de bomen.  

Daarbij moeten ze hindernissen trotseren als klimladders, netten, klimmuren,  

tonnen, touwbruggen en papegaaienbalken. Vergeet ook zeker niet de vele 

kabelbanen waaronder ook één van 131 meter. 

Voor wie niet de boom in wil is er ook genoeg te zien en te beleven. Maak 

een heerlijke wandeling door het bos of moedig de klimmers aan vooral  

niet op te geven. Leef je uit op het Free Run parcours of op de fitnessapparaten. 

Voor onze jongste avonturiers is er een Kevertje Kees (opdrachten)pad 

en een kabelbaan. Maak een bezoek aan Klimbos Avontuurlijk Paasloo 

compleet met een van de (meerdaagse)arrangementen. Perfect voor een 

personeelsfeest, vrijgezellenfeest, familie-uitje, kinderfeestje of een feest 

met een vereniging of sportclub. Alles kan in detail worden geregeld. Kijk 

op onze website of reserveer direct kaarten!

Paasloërweg 14A |  Paasloo 
www.klimbos-overijssel.nl | 06 - 22 27 48 85

Klauterplezier voor jonge en oudere avonturiers 



Partners Partners

Appartementen
De Vrijstaten  Hoogeweg 7  Kalenberg  0541-680827  www.devrijstaten.nl

Bed & Breakfast
B&B Molenitsky  Veneweg 106  Wanneperveen  06-12683533  www.molenitsky.nl
De Vrijstaten  Hoogeweg 7  Kalenberg  0541-680827  www.devrijstaten.nl
Snel Thuis  Kruisstraat 38  Oldemarkt  06-50625091  www.snelthuis-weerribben.nl   
De Imme  Oudeweg 113  Ossenzijl  06-21286789  www.de-imme.weerribben.eu
Bed&Breakfast de Paasloerhof  Binnenweg 33  Paasloo  0561-475754  www.depaasloerhof.nl 
Bed & Breakfast Het Leeuwterveld  Leeuwte 23  Sint Jansklooster  06-18995420  www.leeuwterveld.nl  
Adnah Hoeve  Kadoelen 1  Sint Jansklooster  0527-246473  www.adnah-hoeve.nl
Ruigenhof Bed & Breakfast  Leeuwte 64  Sint Jansklooster  0527-245497  www.ruigenhof.nl

Campings
Recreatiecentrum De Kluft  Hoogeweg 26  Ossenzijl  0561-477370  www.dekluft.nl
Camping De Eikenhof  Paasloërweg 12  Paasloo  0561-451430  www.eikenhof.nl
Camping Krolsbergen  Paasloërweg 16  Paasloo  0561-451471  www.campingkrolsbergen.nl  
Camping de Barsbeker  Barsbeek 18  Sint Jansklooster  0527-246450  www.bit.ly/barsbeker  
Camping de Schaarkamp  Schaarweg 6  Sint Jansklooster  0527-241598  www.schaarkamp.nl
Camping de Molsbongerd  Leeuwte 27  Sint Jansklooster  0527-243421  www.molsbongerd.nl
Camping het Kamper Erve  Kadoelen 9  Sint Jansklooster  0527-246448  www.hetkampererve.nl  
Camping “de Turftente”  Wetering Oost 74  Wetering  0521-371324  www.turftente.nl

Groepsaccommodaties
De Markestee  Markeweg 132  Blesdijke  0561-452188  www.demarkestee.nl
De Imme  Oudeweg 113  Ossenzijl  06-21286789  www.de-imme.weerribben.eu
Recreatiecentrum De Kluft  Hoogeweg 26  Ossenzijl  0561-477370  www.dekluft.nl
Residence de Weerribben  Binnenweg 10a-c  Paasloo  0561-451414  www.groepsaccommodatieweerribben.nl  
Villapark de Weerribben  Binnenweg 12  Paasloo  0561-451414  www.weerribben.com

Hotels
Het Rietershuijs  Kalenbergerpad 7  Kalenberg  0561-474440  www.hetrietershuijs.nl
Recreatiecentrum De Kluft  Hoogeweg 26  Ossenzijl  0561-477370  www.dekluft.nl

Havens
Jachthaven Driewegsluis  Lindedijk 3D  Nijetrijne  06-12846871  www.havensweerribbenwieden.nl
Passantenhaven Mallegat  ‘t Butent 2  Oldemarkt  06-20939072  www.havensweerribbenwieden.nl

Minicampings
Landwinkel de waterbuffelfarm  Hareweg 6a  Oldemarkt  06-30353018  www.waterbuffelfarm.nl 
Minicamping De Houtwal  Oosterpaasloërweg 2  Paasloo  0561-451897  www.dehoutwal.nl
Minicamping Huis in `t Veld  Oosterdallaan 2  Paasloo  0561-451658  www.campinghuisintveld.nl
Mini-Camping De Schapenweide  Hesselingendijk 8  Scheerwolde  0521-371570  
Camping het Waterhoentje  Leeuwte 71  Sint Jansklooster  0527-246674  www.waterhoentje.nl  
Minicamping De Wilgenhof  Wetering West 39  Wetering  0521-370072  www.campingdewilgenhof.nl

Trekkershutten
Recreatiecentrum De Kluft  Hoogeweg 26  Ossenzijl  0561-477370  www.dekluft.nl

Vakantieparken
Camping Krolsbergen  Paasloërweg 16  Paasloo  0561-451471  www.campingkrolsbergen.nl  
Villapark de Weerribben  Binnenweg 12  Paasloo  0561-451414  www.weerribben.com
Kampeer- en Chaletpark Heetveld  Heetveld 1  Sint Jansklooster  0527-246243  www.campingheetveld.nl
Vakantiepark Waterstaete  Waterstaete 2  Ossenzijl  0561-206800  www.vakantieparkwaterstaete.com

Vakantiewoningen
De Vrijstaten  Hoogeweg 7  Kalenberg  0541-680827  www.devrijstaten.nl
Dhr. J. Lenstra  Kalenberg Noord 20  Kalenberg  0561-477225  www.weerribben-vakantiehuis.nl
Kalecop  Kalenberg Zuid 3  Kalenberg  06-49906460  www.kalecop.nl
Vakantiehuis Weerribben - Het Stekje  Kalenberg Zuid 16a  Kalenberg  06-53801019  www.het-stekje.nl
Vakantiehuisje Geert en Iebeltien  Kalenberg Noord 8  Kalenberg  06-51933228  www.geerteniebeltien.nl
Recreatiecentrum De Kluft  Hoogeweg 26  Ossenzijl  0561-477370  www.dekluft.nl
Vakantiehuis De Weerribben  Oudeweg 85  Ossenzijl  0049-52457518  
Vakantiehuis Zin in Weerribben  Hagenbroekweg 7  Ossenzijl  06-20923575  www.zininweerribben.nl
Camping De Eikenhof  Paasloërweg 12  Paasloo  0561-451430  www.eikenhof.nl
Vakantiehuis Paasloo  Oostpaasloërweg 19  Paasloo  0561-452323  www.bit.ly/BBpaasloo
Villapark de Weerribben  Binnenweg 12  Paasloo  0561-451414  www.weerribben.com
De Watervlinder  Steenwijkerdiep Zuid 8A  Scheerwolde  0521-370383  www.vakantiewoninginoverijssel.nl
De Begerij  Barsbeek 28  Sint Jansklooster  06-50230954

Vergaderen
‘t Binnenhof  Binnenweg 12  Paasloo  0561-452992  www.binnenhofpaasloo.nl
Villapark de Weerribben  Binnenweg 12  Paasloo  0561-451414  www.weerribben.com

Bedrijfsuitjes
‘t Binnenhof  Binnenweg 12  Paasloo  0561-452992  www.binnenhofpaasloo.nl
Villapark de Weerribben  Binnenweg 12  Paasloo  0561-451414  www.weerribben.com

Congressen
‘t Binnenhof  Binnenweg 12  Paasloo  0561-452992  www.binnenhofpaasloo.nl
Villapark de Weerribben  Binnenweg 12  Paasloo  0561-451414  www.weerribben.com

Excursies & workshops
Landwinkel de waterbuffelfarm Oldemarkt  Hareweg 6a  Oldemarkt  06-30353018  www.waterbuffelfarm.nl
De Imme  Oudeweg 113  Ossenzijl  06-21286789  www.de-imme.weerribben.eu
‘t Binnenhof  Binnenweg 12  Paasloo  0561-452992  www.binnenhofpaasloo.nl

Groepsuitjes
Landwinkel de waterbuffelfarm Oldemarkt  Hareweg 6a  Oldemarkt  06-30353018  www.waterbuffelfarm.nl
De Imme  Oudeweg 113  Ossenzijl  06-21286789  www.de-imme.weerribben.eu
‘t Binnenhof  Binnenweg 12  Paasloo  0561-452992  www.binnenhofpaasloo.nl
Bezoekerscentrum De Wieden |   Beulakerpad 1  Sint Jansklooster  0527-205660  www.natuurmonumenten.nl
     St. Jansklooster Tourist Info 
St. Monnikenmolen  Molenstraat 1  Sint Jansklooster  0527-246676  www.monnikenmolen.vpweb.nl
De Slager van Oldemarkt  Binnenweg 12  Paasloo  0561-820222  www.deslagervanoldemarkt.nl
Huifkartochten Weerribben  Binnenweg 12  Paasloo   0561-452992  www.huifkartochtenweerribben.nl
Escapegame Prison Break Paasloo  Binnenweg 12  Paasloo  0561-820222  www.prisonbreakpaasloo.nl
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Partners

Winkelen                
Coop Koetsier  Hoofdstraat 5  Oldemarkt  0561-453010  www.coop.nl/oldemarkt
Landwinkel de waterbuffelfarm Oldemarkt  Hareweg 6a  Oldemarkt  06-30353018  www.waterbuffelfarm.nl
Bezoekerscentrum Weerribben  Hoogeweg 27  Ossenzijl  088-2843470  www.buitencentra.nl
Autobedrijf Oldenijens  Kloosterweg 52  Sint Jansklooster  0527-246151  www.oldenijens.nl 
 
Actief in de natuur
Bezoekerscentrum Weerribben | Tourist Info  Hoogeweg 27  Ossenzijl  088-2843470  www.buitencentra.nl
Klimbos Paasloo  Paasloërweg 14a  Paasloo  06-22274885  www.klimbos-overijssel.nl
‘t Binnenhof  Binnenweg 12  Paasloo  0561-452992  www.binnenhofpaasloo.nl
Bezoekerscentrum De Wieden | Tourist Info  Beulakerpad 1  Sint Jansklooster  0527-205660  www.natuurmonumenten.nl

Eetcafé & bistro
Recreatiebedrijf Pieter Jongschaap  Kalenbergerpad 4  Kalenberg  0561-477527  www.pieterjongschaap.nl   
‘t Binnenhof  Binnenweg 12  Paasloo  0561-452992  www.binnenhofpaasloo.nl

Feesten & partijen
‘t Binnenhof  Binnenweg 12  Paasloo  0561-452992  www.binnenhofpaasloo.nl
Streekcentrum de Wielewaal  Scheerwolderweg 26  Scheerwolde  0521-857327  www.streekcentrumdewielewaal.nl

Restaurants
Restaurant Het Doevehuis  Kalenberg Zuid 1  Kalenberg  0561-477394  www.hetdoevehuis.nl  
Het Rietershuijs  Kalenbergerpad 7  Kalenberg  0561-474440  www.hetrietershuijs.nl
‘t Lokaal  Kalenbergerpad 4  Kalenberg  0561-477527  www.pieterjongschaap.nl
Paviljoen Driewegsluis  Lindedijk 2a  Nijetrijne  0561-481490  www.driewegsluis.nl
Restaurant  Het Hof van Holland  Hoofdstraat 2  Oldemarkt  0561-452850  www.restauranthethof.nl
Recreatiecentrum De Kluft  Hoogeweg 26  Ossenzijl  0561-477370  www.dekluft.nl
Camping De Eikenhof  Paasloërweg 12  Paasloo  0561-451430  www.eikenhof.nl
Camping Krolsbergen  Paasloërweg 16  Paasloo  0561-451471  www.campingkrolsbergen.nl
‘t Binnenhof  Binnenweg 12  Paasloo  0561-452992  www.binnenhofpaasloo.nl 
Restaurant Wapen van Utrecht  Kloosterweg 44  Sint Jansklooster  0527-246454  www.wapenvanutrecht.nl
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Een tropisch uitje
Weer of geen weer, in de Orchideeën Hoeve in Luttelgeest is het 

altijd tropisch warm. Vermaak je in het oerwoud, de vlindervallei, 

de lorretuin en de spectaculaire speeltuin.

Lekker plonsen!

Zwemmen en relaxen kan in de 

drie gemeentelijke zwembaden. 

Kies maar: overdekt zwembad 

De Waterwyck in Steenwijk 

is lekker ruim, Vollenhove 

heeft een binnenbad met 

een ruim buitenbad én een 

heerlijk grote zonneweide en 

’t Tolhekke bij Paasloo is een 

openluchtzwembad. 

Kom in actie
Giethoorn is meer dan water alleen. Paintballen en lasergamen kan 

bijvoorbeeld bij Herom activiteiten centrum. Ook het adres voor 

glowingolf en de hit van het moment: een escaperoom!

Een dagje Indonesië
Indonesische enclave in 

Weerribben-Wieden: Taman 

Indonesia. De dierentuin huisvest 

bijzondere dieren uit Indonesië. 

Veel activiteiten zijn binnen!

Tips voor kids

De Wildste Tuin
Tussen Kraggenburg en 

Marknesse ligt het unieke 

park Netl de Wildste Tuin. 

Geniet van het grote strand 

en de uitdagende speeltuin. 

Hoogtepunt in de vakantie
Eindeloos veel klimplezier! In 

de bossen bij Paasloo ligt een 

uitdagend klimparcours voor jong 

en oud. Letterlijk en figuurlijk een 

hoogtepunt in je vakantie!

Spelen in de polder
Een bezoek aan een speeltuin maakt een gezinsvakantie af. 

Speel- en doepark De Voorst bij Kraggenburg is daarvoor het juiste 

adres met onder meer een grote speeltuin en een midgetgolfbaan. 

Voor papa’s en mama’s is er een mooi terras!



“Hey BN’er”, roept de veerman van het pontje bij Jonen naar Lont. De 

opgeleide boswachter vertelt regelmatig op televisie over de natuur en die 

roem bereikt blijkbaar ook de waterkanten van De Wieden. Afgelopen 

jaar toerde ze zelfs met komiek André van Duin door De Wieden. 

Dat verhalen vertellen over de natuur, is wat ze het liefste doet.  

“En dan bij voorkeur buiten de televisiestudio’s”, glimlacht ze. Liever 

zit ze in een excursieboot op pakweg de Beulakerwijde of in de 

smalle vaarten op weg naar dorpen met van die typische namen als 

Dwarsgracht of Muggenbeet. “De Wieden leent zich als geen ander 

gebied voor verhalen vertellen. Overal zie je het resultaat van ons 

beheer én de geschiedenis van eeuwen terug.”

VRIJ SPEL VOOR HET WATER

Een geschiedenis met een lange reeks hoofdstukken. Geen verhaal 

dat in een paar zinnen is verteld. “De Wieden en ook De Weerribben 

kregen voortdurend een ander gezicht door het werk van mensen. 

Neem de turfstekers. Zij maakten petgaten en legakkers. Uiteindelijk 

sloeg die vervening te ver door en kreeg het water van de Zuiderzee 

vrij spel, met de grote meren als resultaat. Waar we nu varen, was ooit 

land. Daar lag dorp Beulake en dit is de oude Beulakerweg”, wijst ze 

naar een stuk land dat midden in het meer ophoudt.

Precies zo’n verhaal dat verwondering oproept bij de gasten van een 

excursieboot: varen over voormalige veengronden in een land dat 

doorgaans water juist omzet in polders. De bewoonde wereld 

lijkt midden op die Beulakerwijde ver weg. “Tuurlijk, aan 

de horizon zie je soms een huis, maar verder is deze 

wijde blik zeldzaam in Nederland.”

VOORTDURENDE VERANDERING

Een landschap dat niet alleen door de eeuwen 

heen veranderde, maar ook gedurende het jaar 

voortdurend van gedaante verwisselt. Geen 

seizoen is gelijk in De Wieden. “Never a dull 

moment”, glimlacht de boswachter. “Hier heb 

je ’s winters prachtige doorkijkjes omdat het riet 

laag is en in de zomer vaar je weer door een muur van 

riet”, zegt ze en onbedoeld stipt ze een tweede ambacht 

aan die cruciaal is voor het landschap van Wieden en Weerribben. 

Rietsnijders krabbelden ook een handtekening op het gebied.

Dat doen ze nog steeds, grotendeels in samenwerking met 

Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. De organisaties verpachten 

veel gronden aan rietsnijders. Die maaien het riet en gaan 

bosvorming tegen. Wat ze van het land halen, belandt op daken 

van huizenbezitters. Ondertussen profiteert de flora en fauna in 

het nationaal park van hun werk. “Natuurmonumenten kocht de 

afgelopen decennia steeds meer hectares in De Wieden. We herstelden 

onder meer oude rietvelden en hooilanden. Die hooilanden staan 

in het voorjaar prachtig in bloei, op een manier zoals dat vroeger in 

Nederland heel gewoon was.”

BIJZONDERE FLORA EN FAUNA

Het beheer van Natuurmonumenten bootst in feite alle noeste 

arbeid uit vorige eeuwen na, vindt Lont. “Turfstekers, rietsnijders en 

vaarboeren onderhielden vroeger dit gebied. Ze maaiden, hooiden, 

sneden riet en groeven petgaten en sloten en daarmee kregen Wieden 

en Weerribben hun huidige gezicht én de bijzondere flora en fauna. 

Met ons beheer willen we dat behouden. Doen we dat niet, dan heb 

je over pakweg vijftig jaar alleen bos en raak je het unieke karakter van 

Wieden en Weerribben kwijt”, legt ze uit. 

WATER WORDT LAND

Het woord verlanding valt. “Petgaten groeien heel langzaam weer 

dicht door een laag waterplanten. Delen van Wieden en 

Weerribben bestaan uit dat drijvende land waarop je 

uiteindelijk kunt lopen. Wij graven nu regelmatig 

nieuwe petgaten: niet omdat die nog een functie 

hebben voor menselijke arbeid, maar wél voor de 

natuur. Bij alle stadia van die verlanding behoren 

bijzondere soorten flora en fauna.”

Wat niet wil zeggen dat het nationaal park 

geen bos heeft. Ze vaart toevallig net langs zo’n 

eeuwenoud stuk. “Dit is dé plek voor roofvogels. En 

die omgevallen boom daar laten we liggen: ideaal voor 

ijsvogels”, doceert ze, terwijl amper twintig meter verderop 

een wijds hooiland wacht. “De natuur blijft een inspiratiebron. 

Ook ik blijf me verwonderen over wat je ziet in dit gebied. Mensen die hier 

al dertig jaar wonen, zien toch nog nieuwe dingen als ze eens meevaren.”

MAGISCHE EENDENKOOIEN

Een favoriete plek in De Wieden heeft ze niet. Schoonheid ligt overal op 

de loer immers. “Al vind ik de eendenkooien wel iets magisch hebben. 

Daar hangt een mystieke sfeer. Vroeger mocht behalve de kooiker 

niemand zo’n gebied betreden, waardoor de natuur ongestoord zijn 

gang kon gaan”, legt ze uit, terwijl ze bijna de bestemming van de tocht 

heeft bereikt. “Weet je wat me altijd opvalt? Mensen zijn vaak weinig 

trots op de natuur in hun omgeving. Dat merkte ik vroeger als reisleider 

ook al. Blijkbaar beschouw je een eigen streek als iets vanzelfsprekends. 

Maar kijk om je heen…dat is het natuurlijk niet.”

Mathiska Lont zag als reisleider de halve wereld. Ze leidde 

gezelschappen langs de mooiste streken van Noord-Amerika, Nieuw-

Zeeland en Europa en ontdekte dat mooiere natuurgebieden dan 

Nationaal Park Weerribben-Wieden uiterst schaars zijn. Als boswachter 

van Natuurmonumenten vaart ze sinds 2006 bezoekers door De 

Wieden. “’Hier wil ik varen’, zei ik vroeger al. Na vijftien jaar verwonder 

ik me nog dagelijks over de schoonheid van dit gebied. Volstrekt 

uniek in Nederland”, zegt de boswachter. Ze is met een excursieboot 

onderweg naar een gezelschap dat ook een inkijkje in De Wieden wil.

‘Verhalen vertellen 
in De Wieden’
BOSWACHTER MATHISKA LONT 

VERWONDERT ZICH NOG OVER 

SCHOONHEID VAN HET GEBIED
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Wandelnetwerk
Te voet kom je langs de mooiste plekjes. Stippel 

je eigen route uit of wandel één van de vele 

gemarkeerde routes van het wandelnetwerk. Je 

start je wandeling bij één van de 24 startpunten 

in Weerribben-Wieden. Bij ieder startpunt vind je 

een informatiepaneel met daarop de routes en 

informatie van de directe omgeving. Iedere route 

heeft een eigen kleur en lengte. Volg de gekleurde 

pijlen van de door jou gekozen route. 

Wandelen langs de mooiste plekjes van de boswachter

Voor wie graag in de natuur wandelt is er de Wandel3daagse.  

Lopen door het riet- en waterlandschap van de Weerribben, over de 

bospaden rondom de Woldberg en door bossen, paden en weggetjes 

van Stellingwerf. Doe mee aan de Wandel3daagse. Je loopt routes 

die speciaal door Staatsbosbeheer in Weerribben-Wieden zijn 

uitgezet in gebied dat normaal gesloten is. 

Over de 3daagse

‘De Wandel3daagse is van 25 september tot en met 27 september.’ 

Één of twee dagen meelopen kan ook en je kunt iedere dag een 

andere afstand lopen. Er zijn uitgestippelde routes van 15 en 25 km 

(40 km alleen op GPS). Start en finish zijn in Paasloo. Inschrijven kan 

online én op de dagen zelf. 

Schrijf je in! Kijk op www.ww3d.nl. 
Daar vind je ook overnachtingsarrangementen 

in vakantieparken en campings.

Weerribben-Wieden Wandeldriedaagse
Paasloo

• Mogelijkheid om 1 of 2 dagen mee te lopen
• Routes van 15 en 25 km (40 km alleen op GPS)
• Overnachtingsarrangementen in de buurt

Twee streekpaden
1. Weerribben-Wiedenpad >> rondgaande wandelroute van 150 

km. De route is gemarkeerd met wit-blauwe pijlen op de paaltjes 

van het wandelnetwerk. Het is mogelijk de route op te delen in acht 

etappes van 15 tot 20 km.

2. Christoffelpad >> Start vanuit bedevaartshanzestad Hasselt de 

route en maak kennis met een pelgrimage. Het Christoffelpad laat de 

hectiek van het dagelijks leven achter in de overweldigende natuur 

in het waterrijke landschap. De route is enkelzijdig bewegwijzerd en 

herkenbaar aan de groen-oranje schildjes op de paaltjes. De route is 

40 km en leent zich voor meerdaags wandelplezier.

Je vindt de startpunten en 
kant-en-klare themawandelingen op 

www.visitweerribbenwieden.com

Voor kinderen die houden van buitenspelen: de 

zogenaamde Laarzenpaden zijn een leuke en 

avontuurlijke manier om de natuur te ontdekken. 

Ze balanceren op houten vlonders, springen over 

watertjes en zakken met hun laarzen weg in de 

drassige grond.

Startpunt Laarzenpad Wieden 
Bezoekerscentrum De Wieden

Startpunt Laarzenpad Weerribben
Dorpshuis Kalenberg

Tip
voor 
kids!
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Wandelarrangement WandelReijk
Meerdaags wandelarrangement, van alle gemakken voorzien. 

WandelReijk is een initiatief van meerdere Bed & Breakfasts in 

Steenwijkerland. Deze unieke samenwerking zorgt voor een 

perfecte combinatie van ontspanning en inspanning in een 

prachtig natuurgebied. En geen zorgen over je bagage, die reist 

voor je uit naar de volgende bestemming. Meer informatie vind 

je op www.wandelreijk.nl

Weerribben-Wieden is rijk aan water. Meren, plassen, sloten en kanalen wisselen elkaar af. 

Prachtige vergezichten over frisgroene rietstengels vormen het decor in de lente. ’s Zomers 

biedt de omgeving een schitterend schouwspel van kabbelend water, wuivend riet en veel 

groen. In de winter snijden de rietsnijders het goudgele riet. Klaar om de daken te bedekken. 

Dit is het ritme van de regio. Ieder seizoen een ware ontdekking voor een heerlijke wandeltocht.

Op avontuur
in de 

natuur



61

Drie bewegwijzerde fietsrondjes
Rondje Giethoorn-Blokzijl (40 km), Weldadig Rondje (33 km) en 

rondje Weerribben (29 km) zijn apart met bordjes bewegwijzerd. 

Waar je de route ook start, je komt altijd weer bij het beginpunt 

terug. Dat is onbezorgd trappen en onbeperkt genieten op de fiets. 

Op de website www.visitweerribbenwieden.com vind je nog 

meer routes. Stap eens op voor het fietsrondje J.C. Bloem.

Happen en trappen
Op de fiets genieten van de mooiste landschappen 

én het lekkerste eten en drinken. Dat is het smakelijke 

concept van Happen en Trappen (www.happenentrappen.nl). 

De fietsroutes leiden langs de mooiste plekken in Weerribben-

Wieden én adressen waar alles tussen koffie en gebak en een 

nagerecht voorbijkomt.

Van waterkant naar waterkant. Dat is kenmerkend 

voor een fietstocht in Weerribben-Wieden. 

Karakteristieke houten bruggetjes waar fluisterstil 

elektrobootjes onderdoor snorren. De bruggetjes 

vormen voor de bewoners de onmisbare toegang tot 

hun huizen. En wanneer de brug ontbreekt? Dan gaat 

het vervoer over water. Met een boot of pontje is de 

overkant snel bereikt. Het fietspontje bij Jonen vormt 

de verbinding voor fietsers tussen Blokzijl en      

    Giethoorn. Door het buurtschap Jonen loopt alleen    

            een fietspad.

Fietsevenementen
• Fiets4daagse Steenwijk 

23 t/m 26 juni

Door de Nationale Parken in 

Drenthe en Weerribben-Wieden. 

www.rtvfietsvierdaagsesteenwijk.nl

• Fietsweken Eikenhof

diverse weken in periode 

mei – augustus

Voor liefhebbers van kamperen 

en fietsen. www.eikenhof.nl

Fietsen 
over het 
water
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Met waterbus EcoWaterLiner kies je voor de beste manier om de bezienswaardigheden in 

De Wieden te ontdekken: via het water! Door varen te combineren met fietsen of wandelen

bepaal je welke hoogtepunten je in je eigen tempo wilt zien. 

Fiets mee

De op- en afstappunten zijn in Sint Jansklooster, Blokzijl en Giethoorn. Vanaf het 

bezoekerscentrum van Natuurmonumenten vaart de fluisterstille EcoWaterLiner langs het 

monument van het Verdronken dorp Beulake naar Giethoorn of Blokzijl, en vice versa. Een 

enkeltje of een retourtje, beide is mogelijk. Bovendien kan je fiets mee. Perfect dus om je 

eigen dagje uit in De Wieden samen te stellen!

Info en contact

Kijk voor de actuele vaartijden op www.nm.nl/ecowaterliner

of neem contact op met Bezoekerscentrum De Wieden in 

Sint Jansklooster, telefoon 0527 205660 of mail naar 

bcdewieden@natuurmonumenten.nl

Op- en afstappunten
Sint Jansklooster: 

Bezoekerscentrum De Wieden, 

Beulakerpad 1, 

Sint Jansklooster 

(gratis parkeren)

Blokzijl:

Bij school De Schutsluis, 

Juliana van Stolbergstraat 1, 

Blokzijl 

(gratis parkeren Kanaalweg)

 

Giethoorn:

Bij tankstation Prinsen, 

Beulakerweg 137, 

Giethoorn 

(gratis parkeren Eendrachtsplein)

Hop-on hop-off met waterbus EcoWaterLiner



JANUARI

2 & 3 jan. Springkussenfestijn Steenwijk
2 t/m 5 jan. OERRR ontdek- en struintocht  Sint Jansklooster
12 jan. Blokzijl Klassiek Blokzijl
12 jan. Lezing en wandeling: Biografie van De Wieden  Sint Jansklooster
12 jan. Nieuwjaarskuiertocht Giethoorn 
25 jan. KAS Quiz Kuinre 
26 jan. Winters ambacht Sint Jansklooster

FEBRUARI

8 feb. Steenwijk kleurt Valentijn Steenwijk
9 feb. Blokzijl Klassiek Blokzijl
9 feb. Lezing en wandeling: Biografie van De Wieden Sint Jansklooster
15 feb. Kindercarnaval Kuinre
23 feb. t/m 1 mrt. Indonesië week Kallenkote
23 feb. Viering Steenwijks Ontzet Steenwijk
29 feb. Winters ambacht Sint Jansklooster

MAART

1, 8, 15, 22, 29 mrt. Wijnspijswandeling  Giethoorn 
8 mrt. Lezing en wandeling: Biografie van De Wieden Sint Jansklooster
20 mrt.  Preuvenement Steenwijk
21 mrt. Zwerfvuilactie De Wieden Sint Jansklooster
22 mrt. Blokzijl klassiek Blokzijl
22 mrt. Winters ambacht Sint Jansklooster
28 mrt. Blokzijler Meren Wandeltocht Blokzijl
28 & 29 mrt. Fashionweekend Steenwijk

APRIL

1 apr. t/m 1 nov. Tentoonstelling Vollenhove Vollenhove 
4 & 5 apr. Roeimarathon Weerribben-Wieden Tuk (Steenwijk)
11 apr. Pasen Steenwijk
13 apr. Buitendag Noordoostpolder Bant
13 apr. Viering 75 jaar Vrijheid Steenwijk
13 apr. Paaseieren zoeken Vollenhove
15 apr. Vrijheidstour Overijssel Zwartsluis
11 apr. t/m 5 mei Tulpenfestival Noordoostpolder
18 apr. Bezoek aalscholverkolonie Sint Jansklooster
20 t/m 26 apr. Nationale Museumweek Weerribben-Wieden
21 apr. Zendemarkt Steenwijk
23 apr. Varen met de boswachter Ossenzijl
25 & 26 apr. Urban Jungle Pasar Bunga Kallenkote
25 apr. Mattenschippersrace Blokzijl

Evenementenagenda 2020

Wijzigingen data evenementen onder voorbehoud.

6342

Fietsverhuur
Prinsen bediend tankstation voor weg- en   Beulakerweg 137  Giethoorn  0521- 361261  www.fietseningiethoorn.nl
    waterverkeer | Diverse gasflessen | Klein warenhuis 
Het Rietershuijs  Kalenbergerpad 7  Kalenberg  0561-474440  www.hetrietershuijs.nl 
Ten Veen tweewielers  Kruisstraat 49  Oldemarkt  0561-451285  www.tenveentweewielers.nl 
Camping De Eikenhof  Paasloërweg 12  Paasloo  0561-451430  www.eikenhof.nl 
't Binnenhof  Binnenweg 12  Paasloo  0561-452992  www.binnenhofpaasloo.nl 
Rijwielshop Steenwijk  Stationsplein 2  Steenwijk  0521 - 513991  www.rijwielshopsteenwijk.nl  
De Strandhoeve  Uiterdijkenweg 59  Baarlo  0527-203791  www.destrandhoeve.nl
Vollenhove 2 Wielers  De Hagen 5  Vollenhove  0527-241654  www.vollenhove2wielers.nl 
De Weijsberg  Mastenmakersstraat 37  Zwartsluis  038-3867431  www.weijsberg.nl

Partners

Pontje Jonen
Tussen knooppunt 51 en 52 vaar je over met het 

pontje. Het pontje vaart van april t/m oktober. 

Veergeld voor een overtocht is  €1,20 p.p.

Route 61 km
11  -  10  -  14  -  42  -  41  -  43  -  44  - 
51  -  75  -  81  -  82  -  94  -  63  -  66  - 
61  -  52  -  53  -  50  -  6  -  13  -  11

Route 39 km
11  -  10  -  14  -  42  -  41  -  43  -  44  -  

51  -  52  -  53  -  50  -  6  -  13  -  11

Fietsroute Nationaal Park

25 apr. Preuverije Giethoorn
25 apr. Start vaarseizoen Ecowaterliner Sint Jansklooster
25 apr. t/m 10 mei  OERRR ontdek- en struintocht Sint Jansklooster
26 apr. Preuverije Giethoorn
26 apr. Koopzondag Steenwijk
27 apr. Koningsdag Weerribben-Wieden
28 apr. Varen met de boswachter Ossenzijl
30 apr. Varen met de boswachter Ossenzijl

MEI

7 mei Varen met fotograaf Philip Friskorn Ossenzijl
9 & 10 mei Lentefair Frederiksoord
9 & 10 mei Indische markt Pasar Siang Kallenkote
14 mei Varen met de boswachter Ossenzijl
17 mei Bezoek aalscholverkolonie Sint Jansklooster
17 mei Autopuzzeltocht Kuinre
21 t/m 23 mei Nationale Sleepbootdagen Zwartsluis Zwartsluis
21 mei 15e editie Wandelfestijn St. Christoffel Steenwijkerwold
21 mei Lambertusmarkt Oldemarkt
21 mei Dauwsuppen Giethoorn
22 mei Voorjaarsbraderie Steenwijk
23 mei Oldtimerfestival Vollenhove
28 mei Varen met de boswachter Ossenzijl
28 t/m 31 mei Drents-Friese Woud Wandelvierdaagse Diever
30 mei Bezoek aalscholverkolonie Sint Jansklooster
31 mei Koopzondag Brocante Steenwijk

JUNI

1 jun. Pinksterrijden Vollenhove
4 jun. Varen met de boswachter Ossenzijl
7 jun. Fietstocht Kuinre
8 t/m 11 jun. Avondvierdaagse Sint Jansklooster Sint Jansklooster
8 t/m 11 jun. Avondvierdaagse Steenwijk Steenwijk
11 jun. Varen met de boswachter Ossenzijl
12 t/m 14 jun. Uit-je Tent festival Emmeloord
12 t/m 14 jun. Grachtenfestival Meppel
12 t/m 14 jun. Soneo Dance Challenge Steenwijk
13 jun. Muziekfestival Blokzijl
18 jun. Varen met de boswachter Ossenzijl
20 jun. Midzomernacht Sint Jansklooster
21 jun. Midzomeravondconcert onder de hooiberg Giethoorn
23 t/m 26 jun. 29e Fietsvierdaagse Steenwijk Weerribben-Wieden
25 jun. Varen met de boswachter Ossenzijl
27 jun. Wandelexcursie Eendenkooi Kalenberg
27 jun. Vrijmarkt Vollenhove Vollenhove
28 jun. Koopzondag/Boekenmarkt Steenwijk
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Kijk voor actuele informatie en meer leuke 
activiteiten op www.visitweerribbenwieden.com

JULI

2 jul. Varen met de boswachter Ossenzijl
7 t/m 10 jul. Drentse Fietsvierdaagse Meppel en omgeving
7 jul. Varen met de boswachter Ossenzijl
7, 14, 21 & 28 jul. Wiedenwaterlab Sint Jansklooster
9 jul. Varen met de boswachter Ossenzijl
10 & 11 jul. Workshop Natuurfotografie Ossenzijl
11 jul. Vestingfeest: Steenwijk go’s Ibiza Steenwijk 
14 jul. Varen met de boswachter Ossenzijl
15 jul. Steenwijk Vestingfeest Steenwijk
16 jul. Varen met de boswachter Ossenzijl
17 jul. Workshop Natuurfotografie Ossenzijl
17 t/m 19 jul. Eventing Emmeloord Emmeloord
21 jul. Varen met fotograaf Philip Friskorn  Ossenzijl 
22 t/m 26 jul. Pasar Malam Steenwijk
23 jul. Varen met de boswachter Ossenzijl
25 jul. Wandelexcursie Eendenkooi Kalenberg
25 jul. Gondelvaart Dwarsgracht Dwarsgracht
25 jul. Stonehenge Festival Steenwijk
28 jul. Varen met de boswachter Ossenzijl
29 jul. Vestingfeest: Kunst & Folklore Steenwijk
30 jul. Varen met de boswachter Ossenzijl
30, 31 jul. & 1 aug. 32e Dicky Woodstock popfestival Steenwijkerwold

AUGUSTUS

1 aug. Kolkloop Blokzijl
1 aug. Huisvlijtdag Giethoorn
1 t/m 31 aug. Ga mee met de zeilpunter Sint Jansklooster
2 aug. Bushcraft Ossenzijl
4 aug. Varen met de boswachter Ossenzijl
4 aug. Suppen Ossenzijl
4 & 11 aug. Wiedenwaterlab Sint Jansklooster
5 aug. Schemerwandeling Ossenzijl
5 aug. Kanotocht Ossenzijl
5 aug. Vestingfeest: Foodtruck Festival Steenwijk
6 aug. Varen met fotograaf Philip Friskorn  Ossenzijl
7 aug. Première Shakespearetheater Diever
8 aug. Shakespearetheater Diever
8 aug. Authentieke Ringrijderij rondom Havenkolk Blokzijl
11 aug. Varen met de boswachter Ossenzijl
12 aug. Shakespearetheater Diever
12 aug. Schemerwandeling Ossenzijl
12 aug. Steenwijk Vestingfeest - Kidsdag Steenwijk
13 aug. Varen met de boswachter Ossenzijl
14 aug. Shakespearetheater Diever
14 aug. Gondelvaart Belt-Schutsloot Belt-Schutsloot
15 aug. Toeristische Jaarmarkt rondom Havenkolk Blokzijl
15 aug. Shakespearetheater Diever
16 aug.  Hollands Venetië Tocht  Steenwijk 
18 aug. Suppen Ossenzijl
18 aug. Varen met de boswachter Ossenzijl
19 aug. Vestingfeest: Vinylmarkt Steenwijk
19 aug. Shakespearetheater Diever
20 aug. Varen met de boswachter Ossenzijl
20 aug. Nacht van Steenwijk Steenwijk
21 aug. Shakespearetheater Diever
21 & 22 aug. Bloemencorso Sint Jansklooster Sint Jansklooster
22 aug. Shakespearetheater Diever
25 aug. Varen met de boswachter Ossenzijl
25 aug. Muzikale rondgang korpsen Vollenhove
26 aug. Shakespearetheater Diever

26 aug. Kindermiddag Vollenhove
26 aug. Verkiezing Dahliaprinses en Dahliakoningin Vollenhove 
27 aug. Varen met de boswachter Ossenzijl
28 & 29 aug. Shakespearetheater Diever
29 aug. Bloemencorso Vollenhove Vollenhove
29 aug. Wandelexcursie Eendenkooi Kalenberg
29 aug. Gondelvaart Giethoorn Giethoorn
30 aug. Koopzondag Steenwijk

SEPTEMBER

3 sep. Varen met de boswachter Ossenzijl
4 & 5 sep. Shakespearetheater Diever
10 sep. Varen met de boswachter Ossenzijl
10 t/m 13 sep. Pieperfestival Emmeloord
11 t/m 13 sep. Open kanofestival Ossenzijl
11 sep. Shakespearetheater Diever
11 t/m 13 sep. 20e editie Festival Kopje Cultuur Steenwijk
11 t/m 13 sep. Open Monumentendag Weerribben-Wieden
12 sep. Shakespearetheater Diever
12 sep. Fietstocht langs monumenten  Ossenzijl
12 sep. Palingrookwedstrijd Vollenhove
17 sep. Varen met de boswachter Ossenzijl
19 & 20 sep. Indische markt Pasar Makanan Kallenkote
24 sep. Varen met de boswachter Ossenzijl
25 t/m 27 sep. Weerribben-Wieden Wandel3daagse Paasloo
26 sep. Wandelexcursie Eendenkooi Kalenberg
26 & 27 sep. Fashionweekend Steenwijk

OKTOBER

1 okt. Varen met de boswachter Ossenzijl
8 okt. Varen met de boswachter Ossenzijl
10 okt. VENOseloop Vollenhove
13 okt. Wilde Buitendag van OERRR Sint Jansklooster
13 okt. Varen met de boswachter Ossenzijl
14 okt. Bushcraft Ossenzijl
15 okt. Varen met de boswachter Ossenzijl
22 okt. Varen met de boswachter Ossenzijl
24 okt. Nacht van de Nacht Sint Jansklooster
25 okt. Dag van de stilte Sint Jansklooster
25 okt. Koopzondag Steenwijk
29 okt. Varen met de boswachter Ossenzijl

NOVEMBER

6 & 7 nov. Halloween Spooktocht Kuinderbos
7 nov. Natuurwerkdag Sint Jansklooster
8 nov. Boom-ophaaldag Sint Jansklooster

DECEMBER

1 dec. t/m 7 jan. Kerstgroepen uit ca. 10 landen Vollenhove
12 dec. Kap je eigen kerstboom Kuinderbos
12 dec. Dickens Kerst Steenwijk
19 dec. Mystieke Kerst Kuinderbos
29 dec. Boxing Day/koopzondag  Steenwijk

Wijzigingen data evenementen onder voorbehoud.

MEER OP: WWW.CORSOKLOOSTER.NL

OOG IN OOG MET DE DAHLIAREUZEN
GROOTSTE VERLICHTE DAHLIACORSO 
TER WERELD

CORSO SINT JANSKLOOSTER
21 EN 22 AUGUSTUS 2020

Steenwijk: elke zaterdag van 09:00 tot 17:00 uur 
op de Markt. Elke laatste zondag van de maand 

koopzondag

Vollenhove: elke dinsdagochtend van 08:30 tot 
12:30 uur op het Voorpoortplein

Oldemarkt: elke donderdagochtend aan 
’t Slingerland

WEEKMARKTEN

SCHAATSEN IN 2020?

Houd onze website in de gaten voor 
de mooiste tochten.

HOLLAND VENETIËTOCHT

BLOKZIJLER MERENTOCHT

OVERIJSSELSE MERENTOCHT
 

www.visitweerribbenwieden.com

Brrr...



‘Sfeervolle stadjes met 
       een imposant verleden’

Rechtstreeks uit de Gouden Eeuw! De jaartallen op de gevels van de Blokzijler 

herenhuizen verwijzen naar de hoogtijdagen van Nederland. De strategische ligging 

aan de Zuiderzee zorgde voor veel handel met Holland. Ook de gebouwen in Vollenhove 

herinneren aan een imposante geschiedenis. De ‘stad van de paleizen’ was vroeger 

een belangrijk bestuurscentrum. Kuinre was ooit een berucht piratennest, maar is 

tegenwoordig een gastvrij dorp. Dat geldt ook voor het levendige Zwartsluis. Een dorp 

op het kruispunt van meerdere waterwegen met veel horeca en mooie winkels.

Kuinre

Blankenham

Blokzijl

Vollenhove

Zwartsluis
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De haven van Blokzijl 
Typisch zo’n plek waar altijd wat te 

beleven valt: de havenkolk van Blokzijl.  

Niet alleen omdat de bootjes in- en  

uitvaren, maar ook omdat de haven 

omringd wordt door leuke winkels en 

heerlijke horecazaken. De karakteristieke 

gevels en de blik op Blokzijl krijg je op 

de koop toe.

Een jong bos met een lange historie
Bij de ontwikkeling van de Noordoostpolder bleek niet alle grond geschikt 

voor landbouw. Polderpioniers groeven op die plekken maar liefst honderdvijftig 

kilometers aan greppels en plantten honderdduizenden jonge boompjes. Driekwart 

eeuw later zijn die uitgegroeid tot prachtige bossen en genieten recreanten en 

natuurliefhebbers van de vroegere arbeid.

Het Kuinderbos is zo’n buitengewoon afwisselende parel. Het wemelt van de bijzondere planten, 

paddenstoelen, vlinders, roofvogels en roofdieren. Schelpen tussen de bomen bewijzen dat het bos 

groeit op de bodem van de voormalige Zuiderzee. Ook de restanten van een voormalige burcht 

zitten boordevol historie. Een bijzonder verhaal kleeft aan de bult in het bos waar langlaufers in 

de winter vanaf zoeven. Die helling danken ze ook aan de slechte landbouwgrond. Jarenlang 

was dit namelijk een afvalstortlocatie. De achteloze wandelaar waant zich nu in Zuid-Limburg. In 

het Kuinderbos vinden recreanten veel wandel-, fiets- en ruiterpaden, een natuurcamping, een 

dagcamping, speelweides, picknickplaatsen, een ATB-route en de mooie Kuinderplas. Welshpony’s 

en IJslandse paarden zorgen dat de open plekken in het bos open blijven. 

Terrassentocht langs de levendige 

sluis in Vollenhove of aan de 

prachtige havenkolk

in Blokzijl!

Seizoens-tip!

Doe-tip!

Struin door het verleden en wandel met een 
stadsgids langs de monumenten van Blokzijl, 

Vollenhove of Zwartsluis. In Zwartsluis vaart een 
pontje door de haven. Kijk voor meer informatie 

op www.visitweerribbenwieden.com
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Vollenhove was lang de stad van de adel. 

Voorname bestuurders woonden in paleizen 

en havezaten. Oldruitenborgh, Oldenhof, 

Marxveld en Toutenburg zijn prachtige 

overblijfselen uit die glorietijd.

Gezellig Zwartsluis
Leuke winkeltjes, mooie haven en interessant 

natuurmuseum. Dat is Zwartsluis. Beste dagen 

voor een bezoek: de Nationale Sleepbootdagen 

in het late voorjaar: 21, 22, 23 mei.



Tulpenfestival: 
11 april t/m 5 mei
Prachtige uitgestrekte tulpenvelden 

geven Noordoostpolder in het 

voorjaar kleur. Ieder jaar voert de 

speciale tulpenautoroute je langs 

de mooiste velden.

Op de grens met de Zuiderzeestadjes ligt één van de jongste 

gebieden in Nederland: Noordoostpolder. Maar liefst 4 meter 

onder N.A.P. loop je hier letterlijk op de zeebodem en vind je 

alle ingrediënten die nodig zijn om te genieten van een heerlijk 

verblijf of een dagje uit.

Ontdek het 
     nieuwe land

Shoppen bij de boer
Noordoostpolder werd drooggelegd voor de 

voedselvoorziening. Op allerlei plekken kun je dan 

ook verse streekproducten kopen in de gezellige 

boerderijwinkels. Bij Vink Fruitboerderij kun je zelfs je 

eigen fruit plukken in de oogsttijd.

UNESCO Werelderfgoed 
Schokland
Ontdek het voormalige eiland Schokland. Ooit een 

veilige haven in de Zuiderzee, nu een eiland op 

het droge. Breng een bezoek aan het Museum, de 

Gesteentetuin en de Oude Haven.

NOORDOOSTPOLDER
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Golven in het bos
Eén van de meest bijzondere bossen van Nederland: het 

Waterloopbos, even voorbij Vollenhove in de Noordoostpolder. 

Tussen de bomen onderzoeken experts van het Waterloopkundig 

Laboratorium jarenlang de loop van het water in havens, rivieren en 

kusten. 

Daarvoor gebruiken ze schaalmodellen van grote waterwerken uit 

binnen- en buitenland. Na de sluiting van het laboratorium bleven 

de modellen staan en die vormen sinds die tijd een merkwaardige 

combinatie met de natuur. 

En die combinatie wordt alleen maar mooier nu de schaalmodellen 

één voor één onder handen worden genomen. Bezoekers genieten 

bijvoorbeeld een aantal dagen per jaar van De Golfbak. Met een 

druk op een knop zetten medewerkers de pompen aan die voor een 

flinke deining in de bak zorgen. 

Een jaar eerder kwam het indrukwekkende Deltawerk al gereed. 

Perfecte locatie om dat kunstwerk te bekijken: het terras van 

horecagelegenheid Het Proeflab. Dat is het startpunt van veel 

wandelingen door het bos. Bedoeling is dat de komende jaren de 

restauratie van meer schaalmodellen volgt.

Duurzame wijngaard met

wijnmakerij en boerderijwinkel

Wijngaard en boerderijwinkel Ma-

ronesse bewijst dat wijn ook perfect 

in Nederland gemaakt kan worden. 

Met een eigen wijngaard en wijn-

makerij wonnen zij de afgelopen 

jaren al meerdere prijzen.

 In de periode van 25 april tot 21 

september kun je elke donderdag, 

vrijdag en zaterdag van 11.00 tot 

17.00 de wijnen proeven. Er zijn 

mogelijkheden dit te combineren 

met heerlijke streekproducten uit 

de boerderijwinkel, zoals kaas en 

noten. De wijnboer geeft elke 

donderdag om 15.00 uur een 

rondleiding door de wijngaard en 

de wijnmakerij.

Steenwijkerweg 23 
Marknesse

www.maronesse.nl  
06 - 50 67 17 85

Wijngaard en Boerderij- 
winkel Maronesse

Marknesse

Uniek in de regio

Uitgelicht
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Camping, verhuur stacaravan, theetuin, boerderijwinkel “Duinigermeer” 

Blokzijl in natuurgebied de Weerribben en Wieden.

Camping Duinigermeer ligt in de Kop van Overijssel in het prachtige 

waterrijke natuurgebied Weerribben-Wieden. De camping heeft 

20 zeer ruime plaatsen. Door de landelijke en rustige ligging is de 

camping bij uitstek geschikt voor mensen die rust zoeken. Je kunt 

eindeloos fietsen, varen en wandelen in de prachtige natuur en door 

de pittoreske dorpjes Blokzijl, Vollenhove, Giethoorn, etc. Zwembad 

en viswater in de directe omgeving. Voor bijna iedere caravan ligt 

een verhard plateau, zo heb je altijd een schone inloop naar je 

camper of caravan. 

Wij wonen in een boerderij die niet meer in bedrijf is. De ruimte waar de 

koeien altijd stonden is in gebruik als recreatieruimte. Hier drinken wij 

iedere vrijdagmorgen om 10.00 uur koffie met de campinggasten. 

Iedereen die dit op prijsstelt mag aanschuiven. Als je 14 dagen bij ons 

kampeert krijg je (bij goed weer) een gratis rondvaart van de camping- 

eigenaar door Giethoorn. 

Duinigermeerweg 6  |  Blokzijl
www.duinigermeer.nl  |  0527 - 291 771

Camping Duinigermeer
Blokzijl

Wanneer mogen wij jou verwelkomen? 

Vakantiepark
‘t Akkertien
Vollenhove

Noordwal 3  | Vollenhove
www.akkertien.nl  

0527 - 241 378

’t Akkertien is gelegen aan de
rand van Vollenhove in een mooi
en waterrijk natuurgebied waar
je heerlijk kunt vissen, fietsen
wandelen en varen. 

De camping beschikt over 
toeristische kampeerplaatsen, 
camperplaatsen een prachtig 
chaletpark en een luxe groeps-
accommodatie. Bijzondere 
overnachting is de helikopter, een 
uniek slaapgelegenheid op een 
platform waar je met een pontje 
naar toe kunt varen.

Aan de visvijver staan 6/7 pers. 
Vissershuisjes voorzien van 
vaatwasser en sauna. 

Beleef een overnachting 
in onze helikopter

Zwemmen kan in ons 
overdekte zwembad!

Café-Restaurant 
Sluiszicht  

Blokzijl

Prachtige uitrustplek aan de sluis  

van Blokzijl en dichtbij de oude 

havenkolk. Met dat prachtige 

en levendige uitzicht is Café- 

Restaurant Sluiszicht een bijzondere  

plek voor een snelle hap of een 

uitgebreid diner. 

Een gezellig adres voor verse 

koffie, pannenkoeken, lunch en 

grill- of à la carte menu’s. Lekker 

eten in een ongedwongen sfeer 

staat hier altijd voorop.

Terras aan het water!

Zuiderstraat 2-4 | Blokzijl 
www.sluiszichtblokzijl.nl

0527 - 291 455

Eten of drinken met 
‘uitzicht ’ op de sluis

Hotel Zwartewater

Hotel & Restaurant Zwartewater is gelegen in het idyllische dorpje 

Zwartsluis, dat de sfeer van watersport en recreatie ademt. Zwartsluis ligt 

in de kop van Overijssel aan de rivier het Zwartewater. Op en langs de 19 

kilometer lange rivier kan je eindeloos varen, fietsen, wandelen, uitwaaien 

en genieten van de natuur. Op een steenworp afstand zijn Nationaal Park 

Weerribben-Wieden met plaatjes als Giethoorn, Blokzijl, Vollenhove en 

Sint Jansklooster zeker een bezoekje waard.

Lunch-Lounge-Diner Bij Frank

Restaurant Bij Frank is het paradepaardje van Hotel & Restaurant 

Zwartewater. Binnen is het goed vertoeven en op het terras aan 

het water met weids uitzicht over het rivierlandschap is altijd wat te 

beleven.. Een duidelijk verhaal, hartelijk gastheer(vrouw)schap. Beleef 

de duurzame – regionale – lokale gerechten, een frisse drankenkaart 

en als middelpunt een grote wijnklimaatkast waar vanuit de mooiste 

wijnen geschonken worden. 

De Vlakte 20 | Zwartsluis | www.hotelzwartewater.nl
www.bijfrank.nl | 038 - 38 66 444

Hotel & Restaurant Zwartewater
Zwartsluis

Iedere vrijdagmorgen om 
10:00 uur koffietijd!



Uitgelicht

Sloop je agenda en versla de tijd. Maak ruimte voor een avontuurlijke 

ontmoeting met jezelf, je vrienden en familie. Wandelen, zwemmen, 

luieren op het strand en los gaan op het Obstacle Parcours en de mega 

natuurspeeltuin met modderglijbaan, het kan allemaal bij Netl de 

Wildste Tuin!

Midden in de Wildste Tuin (90 voetbalvelden groot) ligt een strand-

paviljoen met groot terras. Hier eet je lekker én gezond en heb je een 

prachtig uitzicht met strand en (klim)duinen.

Met een groep overnachten bij Netl? Blijf met z’n allen slapen in een 

Scandinavisch groepshotel, midden in de natuur. De luxe en privacy van 

je eigen hotelkamer met badkamer, gecombineerd met de gezelligheid 

van een grote groepsruimte met loungehoek, professionele keuken en 

een privétuin met kampvuur en BBQ plaats. Ook kun je overnachten op 

de camping of in één van de wielenwagens en zeecontainerwoningen.

Vink Fruitboerderij is een familie fruitteeltbedrijf in Kraggenburg. 

Al 65 jaar houden wij ons bezig met het telen van echt lekker fruit. 

In de boerderijwinkel vind je een compleet assortiment fruit, groente, 

streekproducten en (oude) fruitbomen. Je kunt een kijkje nemen in 

de ambachtelijke keuken waar jams, fruitsauzen en stoofperen 

worden bereid. 

Kom je eigen appels en (stoof-)peren plukken tijdens de oogsttijd, de 

pluktuin is dan iedere woensdagmiddag, vrijdag en zaterdag geopend. 

De boerderijwinkel is het hele jaar door van maandag t/m vrijdag van 

8:00 tot 18:00 geopend en op zaterdag van 8:30 tot 17:00.  

Familiepark Netl de Wildste Tuin
 Kraggenburg

Vink Fruitboerderij
Kraggenburg

Ontdek Netl de Wildste Tuin!
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Watersport Camping ‘Tussen de Diepen’ is uniek gelegen aan de 

rand van het monumentale ‘Zuiderzeestadje’ Blokzijl en grenzend 

aan Nationaal Park Weerribben-Wieden.

Voor de inwendige mens kun je prima terecht in ons eetcafé.

Op camping ‘Tussen de Diepen’ kun je uitstekend verblijven met een 

toercaravan, camper of tent. Ook zijn er uitstekende mogelijkheden 

om een accommodatie te huren. Tevens is er een verwarmd open-

luchtzwembad aanwezig!

Duinigermeerweg 1a  |  Blokzijl
www.tussendediepen.nl  |  0527 - 291 565

Watersport Camping ‘Tussen de Diepen’
Blokzijl

•  5 Bed and Breakfast kamers 
(sinds 2016);

•   2 luxe zorgchalets 
 (sinds 2015);

•   6-persoons chalets (per april  
 2017 3 nieuwe chalets);

• 4 trekkershutten.

Tevens verhuren wij:
• 8-persoons sloepen;
• Canadese kano’s;
• fietsen.

Wij beschikken over:

Leemringweg 19  |  Kraggenburg
www.netl.nl  |  0527 - 203 043

Zuiderringweg 13-II  | Kraggenburg 
www.vinkfruitboerderij.nl | www.oudefruitbomen.nl

0527 - 252 556

Van bruiloft tot bedrijfsfeest en van verjaardag tot familiedag; bij De 

Strandhoeve kan het allemaal! De zes verschillende zalen van het 

partycentrum bieden plaats aan zowel kleine als grote gezelschappen. 

(H)eerlijk eten en drinken hoort daar natuurlijk bij; uit onze eigen 

keuken maken we het graag voor je klaar. 

Daarnaast bestaat ons assortiment uit meer dan 60 verschillende 

activiteiten, thema-programma's en workshops. Gezellig dagje weg? 

Teambuildingsuitje? Alles is mogelijk!

Na een bruiloft of feestje blijven slapen? Onze Bed & Breakfast beschikt 

over 7 verschillende themakamers. Groepsaccommodatie SuyderZee 

is uitermate geschikt voor een gezellig familie- of vriendenweekend. 

De accommodatie beschikt over 15 ruime slaapkamers met ieder 

een eigen badkamer. Uiteraard ook de perfecte uitvalsbasis voor een 

bezoek aan het Nationaal Park Weerribben-Wieden en Giethoorn.

Uiterdijkenweg 59 | Baarlo (ov) (nabij Blokzijl) 
www.destrandhoeve.nl | 0527 - 203 791

De Strandhoeve - horeca, verblijf & activiteiten
Blokzijl

Voor iedereen een leuke dag!

Gun elkaar de tijd van je leven!

Lekker Puur en vers van het land



PartnersUitgelicht/Partners

Appartementen
Auberge aan het Hof  Kerkstraat 9  Blokzijl  0527-291844  www.aubergeaanhethof.nl

Bed & Breakfast
De Strandhoeve  Uiterdijkenweg 59  Baarlo  0527-203791  www.destrandhoeve.nl  
Bed & Breakfast 2 witte katers  Hammerdijk 15  Blankenham  0527-200169  www.bedandbreakfast2wittekaters.nl 
Auberge aan het Hof  Kerkstraat 9  Blokzijl  0527-291844  www.aubergeaanhethof.nl  
Camping Tussen De Diepen  Duinigermeerweg 1a  Blokzijl  0527-291565  www.tussendediepen.nl  
Mieke&Co  Kerkstraat 17  Blokzijl  06-13911303  www.mieke-enco.nl  
Bed & Breakfast Kuinre  Henric de Cranestraat 102  Kuinre  06-13413825  www.bb-kuinre.nl  
Eurohoeve  Oosteringweg 10-1  Marknesse  0527-201728  www.bedandbreakfast-eurohoeve.nl 
De Weijsberg  Mastenmakersstraat 37  Zwartsluis  038-3867431  www.weijsberg.nl

Campings
Camping De Sas  Zuiderkade 22  Blokzijl  0527-291565  www.tussendediepen.nl
Camping Tussen De Diepen  Duinigermeerweg 1a  Blokzijl  0527-291565  www.tussendediepen.nl
Netl de Wildste Tuin  Leemringweg 19  Kraggenburg  0527-203043  www.netl.nl
Camping `t  Akkertien  Noordwal 3  Vollenhove  0527-241378  www.akkertien.nl 
Camping de Oldenhof  Oppen Swolle 5  Vollenhove  06-22601532  www.campingdeoldenhof.nl
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Of je nu op zoek bent naar spannende avonturen, verwonderende 

natuur of eindeloos speelplezier: de Orchideeën Hoeve is voor elk 

type reiziger een must-visit! Ontdek Europa’s mooiste indoorpark 

(25.000 m2) en dompel je onder in een adembenemende 

natuurbeleving. Dwaal over geheime junglepaden, maak jouw 

vakantieselfie tussen duizenden vlinders of met een papegaai op je 

hoofd, griezel bij de jungleshows en lunch onder de sprookjesachtige 

bloemenzee in de ‘Zwevende’ Bloementuin. In de Orchideeën Hoeve 

ervaar je het beste van de tropen binnen handbereik! Geheel overdekt, 

rolstoel- en kindvriendelijk en zeven dagen per week geopend.  

Oosterringweg 34 | Luttelgeest
www.orchideeenhoeve.nl | 0527 - 202 875

De Orchideeën Hoeve
Luttelgeest

Beleef jouw perfecte dag in de tropen

Groepsaccommodaties
De Strandhoeve  Uiterdijkenweg 59  Baarlo  0527-203791  www.destrandhoeve.nl  
Netl de Wildste Tuin  Leemringweg 19  Kraggenburg  0527-203043  www.netl.nl
Groepsaccommodatie de Waker  H. de Cranestraat 191  Kuinre  0527-231602  www.dewaker.nl
De Follenhoegh  Laan van Toutenburgh 2  Vollenhove  0527-241453  www.follenhoegh.nl

Hotels
Auberge aan het Hof  Kerkstraat 9  Blokzijl  0527-291844  www.aubergeaanhethof.nl  
Hotel Restaurant Café Geertien  Muggenbeet 3  Blokzijl  0527-291245  www.geertien.nl
Hotel restaurant de Herberg  Kerkstraat 1  Vollenhove  0527-243466  www.de-herberg.nl
Hotel & Restaurant Zwartewater  De Vlakte 20  Zwartsluis  038-3866444  www.hotelzwartewater.nl

Havens
Jachthaven Blokzijl  Kerkstraat 9A  Blokzijl  06-51508322  www.havensweerribbenwieden.nl  
Jachthaven Vollenhove  Aan Zee 2  Vollenhove  06-20658979  www.havensweerribbenwieden.nl 
Jachthaven/camping Zwartewater  De Vleugel 2  Zwartsluis  038-3866652  www.watersportzwartsluis.nl
Jachthaven De Kranerweerd  Het Oude Diep 5-7  Zwartsluis  038-3867351  www.kranerweerd.nl
Jachthaven Panorma Zwartsluis  Wolvenjacht 2  Zwartsluis  038-3867108  www.charter-panorama.nl

Minicampings
Minicamping De Veenweide  Duinigermeerweg 4  Blokzijl  0527-291907  www.veenweide.com
Minicamping Duinigermeer  Duinigermeerweg 6  Blokzijl  0527-291771  www.duinigermeer.nl
Minicamping Veldhuis  Kuinderdijk 5  Blokzijl  06-18276618  www.rabbinge.nl
Mini camping Schotererf  Worstsloot 1  Kuinre  0527-231526  www.minicamping-schotererf.nl
Mini-camping de Slamme  IJsselhammerweg 1  IJsselham  0561-451537  www.slamme.nl

Vakantiewoningen
Camping Tussen De Diepen  Duinigermeerweg 1a  Blokzijl  0527-291565  www.tussendediepen.nl 

Vergaderen
De Strandhoeve  Uiterdijkenweg 59  Baarlo  0527-203791  www.destrandhoeve.nl

Bedrijfsuitjes
De Strandhoeve  Uiterdijkenweg 59  Baarlo  0527-203791  www.destrandhoeve.nl
Stichting Zwartsluizer Botter ZS13  Mastenmakersstraat 37  Zwartsluis  038-3867431  www.zs13.nl

Groepsuitjes
De Strandhoeve  Uiterdijkenweg 59  Baarlo  0527-203791  www.destrandhoeve.nl 
Netl de Wildste Tuin  Leemringweg 19  Kraggenburg  0527-203043  www.netl.nl
11 Beaufort  Domineesweg 11  Nagele  0527-681458  www.11beaufort.nl 
Van Beers Ballooning  Zilverbeek 37  Zwartsluis  06-55931765  www.vanbeersballooning.nl
 
Winkelen                
Autobedrijf Zeinstra  Steenwijkerweg 1  Blokzijl  0527-291362  www.zeinstra-blokzijl.nl
Vink Fruitboerderij  Zuiderringweg 13-II  Kraggenburg  0527-252556  www.vinkfruitboerderij.nl
Kuinre Tourist Info  H. de Cranestraat 9  Kuinre  0527-231390  www.warenhuiskuinre.nl
Warenhuis Kuinre  H. De Cranestraat 9  Kuinre  0527-231390  www.warenhuiskuinre.nl
Boerderijwinkel Verhage  Oosterringweg 33  Luttelgeest  0527-202480  www.verhagefruit.nl



Partners

Bakker Houtsma Bv.  Kerkstraat 70  Vollenhove  0527-241253  www.bakkerijhoutsma.nl
Decorette Drok  De Weijert 10  Vollenhove  0527-241355  www.decorette-drok.nl
Holweg mode- en pasvormschoenen  Kerkstraat 87  Vollenhove  0527-241234  www.holwegschoenen.nl
    orthopedische schoentechniek  
Multimate Vollenhove  Produktieweg 3  Vollenhove  0527-241336  www.multimate.nl
Schildersbedrijf Roebers  Doelen 8  Vollenhove  06-47886654  www.schildersbedrijfroebers.nl
DA Drogisterij Kiers  Schoolstraat 12  Zwartsluis  038-3866242  www.da.nl  
FA. Koos Slurink Watersport  Stationsweg 2  Zwartsluis  038-3867190  www.koosslurink.nl 
 
Actief in de natuur
Wijngaard Maronesse  Steenwijkerweg 23  Marknesse  0527-291236  www.maronesse.nl 
Stichting Zwartsluizer Botter ZS13  Mastenmakersstraat 37  Zwartsluis  038-3867431  www.zs13.nl

Pretparken & dierenparken
De Orchideeën Hoeve  Oosterringweg 34  Luttelgeest  0527-202875  www.orchideeenhoeve.nl
Zwembad Vollenhove  Flevoweg 3  Vollenhove  0527-241438  www.zwembadvollenhove.nl

Eetcafé & bistro
Café restaurant G. van Ens  Zeedijk 1  Blokzijl  0527-291320
De Vollenhoofsche Poort  Stationsweg 3  Vollenhove  038-3866140  www.devollenhoofschepoort.nl 
Party Service Bar Eethuis Saantje  Kerkplein 14  Vollenhove  0527-241403  www.saantje.nl

Feesten & partijen
De Strandhoeve  Uiterdijkenweg 59  Baarlo  0527-203791  www.destrandhoeve.nl
Netl de Wildste Tuin  Leemringweg 19  Kraggenburg  0527-203043  www.netl.nl

Restaurants
Auberge aan het Hof  Kerkstraat 9  Blokzijl  0527-291844  www.aubergeaanhethof.nl  
Café - Restaurant Sluiszicht  Zuiderstraat 4  Blokzijl  0527-291455  www.sluiszichtblokzijl.nl   
Hotel Restaurant Café Geertien  Muggenbeet 3  Blokzijl  0527-291245  www.geertien.nl    
Prinsmauritshuis Blokzijl  Brouwerstraat 2  Blokzijl  0527-291468  www.prinsmauritshuis.nl  
Restaurant Kaatje  Brouwerstraat 20  Blokzijl  0527-291833  www.kaatje.nl 
Hotel restaurant de Herberg  Kerkstraat 1  Vollenhove  0527-243466  www.de-herberg.nl    
Chinees - Vietnamees Restaurant Mekong  Kerkplein 11  Vollenhove  0527-241986  www.mekong.nl   
Restaurant Seidel  Kerkplein 3  Vollenhove  0527-241262  www.seidel.nl
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Zin in kunst & cultuur? Dwaal rond in de rijke 

geschiedenis van Weerribben-Wieden. Vermaak 

je tijdens bijzondere en cultuurhistorische 

evenementen, dompel je onder in één van de 

verrassende musea en galerieën, of ontdek de 

kastelen en havezaten in de regio.

MUSEUMHUIS RAMS WOERTHE

Bezoek het Downton Abbey van Overijssel. Stap 1899 binnen 

en geniet van het hoogtepunt van Art Nouveau in Nederland. 

Bezoekers kunnen in deze Jugendstil villa ook het werk van 

Hildo Krop bewonderen. 

GRAF DICHTER J.C. BLOEM

Het graf van dichter J.C. Bloem staat in Paasloo. Een waar 

pelgrimsoord voor dichters en liefhebbers van poëzie. Zij 

trekken richting het rustieke kerkhof. De laatste rustplaats van 

dichter J.C. Bloem. ‘Voorbij, voorbij, O en voorgoed voorbij’ is 

het opschrift bij zijn graf. Naast het kerkhof staat één van de 

oudste kerken van Overijssel die dateert uit 1336.

KOPJE CULTUUR

Het culturele festival voor jong en oud! Een combinatie van 

Uitmarkt, Monumentendag en Straattheaterfestival. Het 

programma bestaat uit optredens van regionale verenigingen 

en amateurgroepen met voor het festival gemaakte producties, 

activiteiten en workshops, inloopconcerten en activiteiten 

van regionale kunst. Decor is vestingstad Steenwijk met haar 

pleinen, markten, kerken en park Rams Woerthe.

11,12 en 13 september 2020

Kunst &
Cultuur
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Galerieën en kunst
Galerie Kyra van Puffelen  Kerkweg 58  Giethoorn  0521-360953  www.galeriekyra.nl
Schelpen en sieradengalerie Gloria Maris  Binnenpad 115  Giethoorn  0521-361582  www.gloria-maris.nl
Galerie Kunst en Kleur Kalenberg  Kalenberg Noord 5  Kalenberg  0561-477573  www.galeriekunstenkleur.nl
Beeldentuin en Galerie ’Expositie Beeldschoon’  Löhnislaan 4  De Pol  06-30332868  www.expositie-beeldschoon.nl
Galerie en beeldentuin Klein Afrika  Uiterdijkenweg 48  Marknesse  06-30152571  www.kleinafrika.nl
Giethoorn Floramics  Binnenpad 35  Giethoorn  06-83233215  ww.giethoornfloramics.nl
 

Musea                
Museum De Oude Aarde  Binnenpad 43  Giethoorn  0521-361313  www.deoudeaarde.nl
Museum Giethoorn 't Olde Maat Uus  Binnenpad 52  Giethoorn  0521-362244  www.museumgiethoorn.nl
Historisch Centrum IJsselham  Hoofdstraat 23a  Oldemarkt  0561-750906  www.historischeverenigingijsselham.nl
Museumhuis Rams Woerthe  Gasthuislaan 2  Steenwijk  06-18213385  www.museumhuizen.nl/nl/villa-rams-woerthe 
Stadsmuseum Steenwijk  Markt 64  Steenwijk  0521-511704  www.stadsmuseumsteenwijk.nl
Stichting Hildo Krop  Gasthuislaan2  Steenwijk  0521-538562  www.hildokrop.nl  
Museum Het Gildenhuys/Stichting Oud Blokzijl  Kerkstraat 7  Blokzijl  0527-291381  www.gildenhuysblokzijl.nl 
Stadsmuseum CHC Vollenhove  Bisschopstraat 36  Vollenhove  0527-244413  www.chcvollenhove.nl  
Museum Schoonewelle  Handelskade 25  Zwartsluis  038-3866555  www.schoonewelle.nl 
Sluuspoort  Handelskade 25  Zwartsluis  038-3866555  www.schoonewelle.nl

Partners

DE 3 LEUKSTE 
STADSWANDELINGEN 
MET GIDS Stadsmuseum Steenwijk | 0521-511704

Stadsmuseum Vollenhove | 0527-244413

Museum ‘Het Gildenhuys’ Blokzijl | 0527-291381

Rondje kunstwerken 
Giethoorn-Blokzijl
In Noordwest-Overijssel is meer dan water en schitterende natuur. Ontdek de rijke historie, cultuur 

en de vele schatten van de regio per fiets. Het ‘rondje kunstwerken Giethoorn-Blokzijl’ neemt je 

mee dwars door Nationaal Park Weerribben-Wieden. Gedurende de route fiets je langs verschillende 

kunstwerken en ontdek je de vele schatten van de regio op zijn best!

Beeldentuin en galerie ‘Expositie Beeldschoon’ 
Hedendaags Beeldende Kunst

Drie tuinen van tezamen 6.000 m2 en 3 galeries. Met 250 binnen- en buiten- beelden, 

sieraden, schilderijen en wand-objecten van 32 Internationale professionele kunstenaars. 

Kijk voor openingstijden op de website. www.expositie-beeldschoon.nl

Uitgelicht

Giethoorn Floramics -  
Art pottery 
Giethoorn

Keramiek in een modern jasje. 

Bezoek over de brug het klein-

schalige atelier gevestigd in een 

100-jaar oude Gieterse boerderij. 

Geniet van mooie keramische 

vormen en sprankelende heden-

daagse kleurencombinaties en 

schilderingen. Geïnspireerd door 

de natuur van Weerribben-Wieden.

Sinds 2008 is kunstenaar Inge van 

Doornik woonachtig in Giethoorn. 

Zij heeft zich vele keramische en 

glazuurtechnieken eigengemaakt. 

Objecten variëren van exclusieve 

handgemaakte keramische 

bloemenwerken tot schalen, 

vazen, borden en theelichten. 

Te volgen op Instagram  

@giethoornfloramics_artpottery

Binnenpad 35 | Giethoorn
www.giethoornfloramics.nl

06 - 83 23 32 15

Kijken hoe het leven vroeger was 

in Giethoorn? Dat kan in Museum 

Giethoorn ‘t Olde Maat Uus. 

Uit persoonlijke verhalen van 

markante inwoners komt van alles 

naar voren over turfwinning en 

bijzondere gebruiken. Alleen hier 

kun je een authentieke boerderij 

van binnen zien. Ook het vissers-

huisje en het botenhuis geven een 

unieke indruk van het eenvoudige 

bestaan in dit waterrijke dorp. 

Er is een film, museumwinkeltje 

met koffiehoek en er is genoeg 

te ontdekken voor kinderen!

Museum Giethoorn
‘t Olde Maat Uus

Giethoorn

Binnenpad 52  |  Giethoorn
www.museumgiethoorn.nl  

0521 - 362 244

Nieuw in Giethoorn! 

Steenwijk

Vollenhove

Blokzijl
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GEBOREN MET EEN VIRUS  

“In Sint Jansklooster groei je op met het corso. Dat virus krijg je bij 

de geboorte mee. Geen ontkomen aan. Iedereen in het dorp is op 

wat voor manier ook bij het evenement betrokken. Als kind tekende 

ik al corsowagens en als broekie van dertien presenteerde ik voor 

het eerst een ontwerp aan een van de bouwgroepen in ons dorp. 

Achteraf gezien deugde dat voor geen meter, maar ik leerde veel in die 

begintijd. Ik ontdekte vooral dat ik wilde tekenen en ontwerpen. Dat 

bracht me uiteindelijk op de Hogeschool voor de Kunsten in Zwolle.“

CORSOWAGENS GAAN VIRAL  

“Elk jaar zeg ik dat ik minder wil doen, maar uiteindelijk lukt dat 

nooit. Ook omdat ik ben gaan ontwerpen voor de corso’s buiten Sint 

Jansklooster. De creatieve uitspatting blijft te leuk: tienduizenden 

bezoekers bekijken uiteindelijk jouw ontwerp waarin corsobouwers 

maandenlang ziel en zaligheid hebben gelegd. Studiegenoten en 

collega’s moet ik regelmatig uitleggen wat een corso is. Het evenement 

heeft, tot mijn grote ergernis nog steeds een wat oubollig imago. Wie 

een corso bezoekt, is meteen om.”  

OUDE JAS AANTREKKEN  

“Door het corso behoud ik ook de band met mijn roots. De 

gemeenschapszin is volgens mij uniek. Werkelijk iedereen helpt 

mee aan het corso: bij de bouw, op de dahliavelden, 

bij de organisatie, bij de catering, bij de promotie, 

noem maar op. Vaak trek ik de vergelijking met 

voetbalsupporters die volledig voor hun club 

leven. Die sfeer hangt ook bij de corsogroepen: 

mensen zijn het hele jaar met corso bezig. 

Gekscherend zeggen we wel eens tegen 

elkaar: als we op dit werk een uurtarief zouden 

loslaten… Buitenstaanders hebben er geen idee 

van dat corsobouwers honderden uren in een 

wagen steken. Maar ik heb het er graag voor over: 

corso is veel te mooi om los te laten.” 

NIEUW CORSOJAAR BEGINT MET ZIEK ZIJN

“Na het corso begint meteen het volgende corsojaar alweer. Meestal 

ben ik overigens eerst standaard twee weken ziek. Resultaat van de 

laatste periode voor het corso: je slaapt nauwelijks, werkt keihard en 

drinkt iets teveel. Toch ontstaan tijdens het corso alweer de eerste 

ideeën in je hoofd. Heel gek: duizenden mensen bewonderen tijdens 

het evenement de wagens, maar zelf zie je vooral de fouten en  

mogelijke verbeteringen. Daar ga je meteen na het corso mee aan 

de slag. Je probeert elk jaar het ontwerp te verbeteren. De meeste 

bouwgroepen stellen in januari het nieuwe ontwerp vast, waarna ze 

een professionele maquette maken en in het voorjaar gaan bouwen. 

Uiteindelijk is de grootste stress op het einde: pas twee dagen voor 

het corso arriveren immers de dahlia’s. Misschien wel tweeduizend 

vrijwilligers plakken die uiteindelijk op de wagens.”  

Gezienus Bruining neemt met prikkelende cartoons in Dagblad Tubantia 

wereldleiders op de korrel. In zijn vrije tijd ontwerpt hij ‘dahliareuzen’ 

voor verschillende bloemencorso’s. Vanuit woonplaats Deventer reist 

hij wekelijks naar corsogemeenschappen als Lichtenvoorde, Zundert, 

Vollenhove en zijn eigen geboorteplaats Sint Jansklooster. Hij steekt 

ongelooflijk veel tijd en energie in een evenement van een paar uur. 

Gezienus Bruining over de aantrekkingskracht van het bloemencorso en 

waarom zoveel mensen bezeten zijn van het bouwen van een wagen.

‘De gemeenschapszin
 rond een corso is uniek’

CORSODORPEN HEBBEN LANGE TRADITIE  

“Wie nog een corso wil beginnen, is kansloos. Je hebt een 

hele lange traditie nodig. De kwaliteit van de topcorso’s 

is het resultaat van tientallen jaren door ontwikkelen. 

Het corsovirus gaat bovendien al tientallen jaren over 

van generatie op generatie. Moderne corsogroepen 

bouwen bedrijfsmatig, gebruiken professionele 

technieken en beschikken over soms honderden 

vrijwilligers en tientallen sponsoren. De drempel voor 

nieuwkomers ligt enorm hoog.”  

ONTWERPACADEMIE  SLAAT AAN

“Het wereldje van corso-ontwerpers is klein, te klein eigenlijk. 

Zo ontstond het idee voor een ontwerpacademie waarop we anderen 

stimuleren om het potlood op te pakken. Met een aantal ervaren 

ontwerpers leg ik uit waarmee je rekening moet houden bij het 

ontwerp en de bouw van een corsowagen. Op die manier investeren 

we in de toekomst van het corso. Prachtig dat maar liefst negentien 

mensen ‘de schoolbanken’ induiken.”  

LACHERIG DOEN  

“Wie niet weet wat een corso precies is, doet er soms lachterig over. 

Meestal baseren ze hun beeld op de corso’s in de Bollenstreek. Dat zijn 

heel andere evenementen dan bijvoorbeeld die van Sint Jansklooster. 

Van het imago kom je lastig af, maar nogmaals: wie het corso een keer 

bezoekt, doet zeker niet meer lacherig. Die ziet dat een klein dorp een 

heel groot evenement neerzet.”

Weerribben-Wieden is de regio van corso’s en gondelvaarten. 
Als de gemiddelde Nederlander vakantie viert, werken duizenden 

vrijwilligers zich in het zweet voor deze evenementen. 

Waterdorpen Belt-Schutsloot, Dwarsgracht en Giethoorn zijn in juli 
en augustus het decor voor gondelvaarten. Prinses Beatrix behoorde 

in 2019 tot de bezoekers van het evenement in Belt-Schutsloot. 

De bloemencorso’s van Vollenhove en Sint Jansklooster behoren tot 
de grootsten van Nederland. Tussen de twintig- en dertigduizend 

bezoekers vergapen zich daar in augustus aan de ‘dahliareuzen’ die 
langzaam door de straten glijden.

ILLUSTRATOR GEZIENUS BRUINING 

‘LEVENSLANG’ BETROKKEN BIJ CORSO
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  'Alleen maar ‘hoogtepunten’ 
in en rondom Steenwijk'

Steenwijk
& het hoge land 

Cruciaal voor de geschiedenis van Nederland: de Tachtigjarige Oorlog of de Opstand. 

In weinig steden is die historie zo tastbaar als in Steenwijk. Ontdek deze geschiedenis 

tijdens een wandeling door de binnenstad. Ondanks dat oorlogsverleden is Steenwijk 

tegenwoordig vooral een gezellige stad met terrassen en een uitgebreid winkelaanbod. 

Steenwijk is bovendien het middelpunt van fascinerende landschappen. 

Baars/Witte Paarden

De Pol

Basse

De Bult/Eesveen

Steenwijk

Zuidveen

Marijenkampen

Onna

Kallenkote

Steenwijkerwold Tuk

Willemsoord
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VESTINGFEESTEN 
Steenwijk viert de zomer met Vestingfeesten. Elke woensdag 

in het hoogseizoen bruist de stad van de activiteiten. Met markten 
en muziek als belangrijke onderdelen zijn de Vestingfeesten 

aantrekkelijk voor inwoners én bezoekers. Bekijk het programma op 
www.steenwijkvestingstad.nl

Hoe zou Steenwijk eruit zien zonder Johan van den Kornput? Hij speelde 

tijdens de Tachtigjarige Oorlog een belangrijke rol bij het verjagen van de 

Spanjaarden. Al in 1580 verdedigde hij Steenwijk met succes, maar twee 

jaar later namen de overheersers de stad toch in. In 1592 verdreven troepen 

van Prins Maurits de Spanjaarden weer. Van den Kornput bouwde rijdende 

uitkijktorens en bespioneerde daarmee de vijandelijke troepen. Kortom, een 

man die een standbeeld verdient en dat staat sinds 2003 aan de Oosterpoort. OORLOGSHELD   
     EN BEVRIJDER

Landgoed de Eese is een prachtig familie-

landgoed van circa 800 hectare op de 

grens van Overijssel, Drenthe en Friesland. 

Vanwege de bijzondere gebouwen en 

karakteristieke lanenstructuur is het 

landgoed een cultuurhistorische buitenplaats.

LANDGOED OP 
DRIE PROVINCIE-
GRENZEN
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Doe-tip!

Duik dieper de roerige 

geschiedenis van Steenwijk in en bekijk 

bijzondere collecties. Maak een stads- 

wandeling met één van de gidsen van het 

stadsmuseum. Geniet na een middag 

struinen van een hapje of drankje op

 één van de gezellige terrassen! 

Vind de contactgegevens op 

www.visitweerribbenwieden.com

Het Downton Abbey 
van Overijssel
Villa uit de Top 100 van de Rijksdienst voor Monumentenzorg: 

Rams Woerthe. Het werd gebouwd voor de schatrijke familie Tromp 

Meesters. Dat kun je goed zien aan de zwierige smeedijzeren 

art nouveau-details, het kleurig glas-in-lood en de uitgebreide 

dienstvleugel. Bezoekers kunnen er ook het werk van Hildo Krop 

bewonderen. Het tien hectare grote park in Engelse landschapsstijl 

rondom de villa nodigt uit tot een aangename wandeling.



Wie de landkaart niet in zijn hoofd heeft, waant zich vermoedelijk 

in Limburg: Steenwijk is grotendeels omringd door een glooiend 

landschap. Heerlijk wandelen en fietsen is het rond de Woldberg 

en het Eeserveld. In het karakteristieke landschap liggen de 

bijzondere verhalen bovendien voor het oprapen!

Generaal Johannes van den Bosch 

stichtte in 1818 de Maatschappij 

van Weldadigheid. Die moest arme 

gezinnen een betere toekomst 

bezorgen. Ze woonden in 

koloniedorpen zoals Willemsoord, 

Frederiksoord en Wilhelminaoord. 

Daar volgden ze opleidingen en 

ontgonnen de woeste grond. In 

en rondom Willemsoord zijn veel 

herinneringen aan de bijzondere 

geschiedenis zichtbaar, waaronder 

een groot aantal koloniewoningen. 

BERGEN
VERHALEN...

Doe-tip!
Weten hoe het 

voelt om kolonist te zijn?

 Generaal van den Bosch ontvangt je graag 

in Café de Steen in Willemsoord. 

Deze spectaculaire virtual reality 

belevenis is leuk voor 

jong en oud!

Je voelt de wind tegen je wangen. Daar, op de ‘Kale Duinen’, 

schiet een zandhagedis ervandoor. Het is alsof je in de woestijn 

bent op de mysterieuze zandvlakte Aekingerzand. Maar het 

Drents-Friese Wold biedt meer dan stuivend zand en hagedissen. 

Roofvogels vliegen over. Een adder warmt zich op in het nog 

waterige voorjaarszonnetje. Met een beetje geluk vang je een flits 

op van een vos, een bunzing of een stel reeën. Je dwaalt door 

oude, grove dennenbossen. 

Buitencentrum Drents-Friese Wold | Terwisscha 6A, Appelscha

Nationaal Park 
Drents-Friese Wold 

Links en rechts grazen Drentse heideschapen. Een boommarterjong 

krijgt klimles van zijn ouders. Je gaat op je knieën, dat je nat en 

vuil wordt maakt even niet uit, om je te verbazen over een adder 

of orchidee verstopt tussen de heide. Vanuit de vogelkijkhut bij de 

Davidsplassen zie je de meest zeldzame broedvogels van Nederland. 

Je waant je in een andere wereld in het Dwingelderveld, het grootste 

stille natte heidegebied van West-Europa. Geen wonder dat er veel  

bijzondere planten en dieren voorkomen. Zo is het gebied een paradijs  

voor vlinders en reptielen. Wie heel stil is, kan een ringslang of adder 

weg zien stuiven of hoort de unieke roep van de kraanvogel.

Bezoekerscentrum Dwingelderveld | Benderse 22, Ruinen

Nationaal Park Dwingelderveld

Twee Nationale Parken op steenworp afstand van Weerribben-Wieden.
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Kolonie van Weldadigheid
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Dierenpark Taman Indonesia
Kallenkote (nabij Steenwijk)

Wel eens gehoord van Loewaks, de katten die de duurste koffiebonen 

uitpoepen? Of Binturongs die 30 meter hoog in de boom wonen? Deze 

en andere dieren uit Indonesië vind je in ons park. 

Dierenpark Taman Indonesia in Kallenkote heeft een bijzondere 

verzameling dieren en planten. Zo kom je in oog in oog met diverse 

tropische vogels in de open volières of kunnen je genieten van Vissende 

Katten, Wallabies, Muntjaks, en Otters langs de eilanden van Indonesië. 

Daarnaast kun je genieten van Indische hapjes, een kijkje nemen in een 

traditionele paalwoning, of je verkleden als Javaanse prinses! Bezoekers 

wanen zich in Indonesië, langs de bamboe, bananenbomen en betjaks. 

En kinderen beleven de mooiste dag van de vakantie.

Sinds vorig jaar is er een tropische kruidentuin. Hier vind je allerlei kruiden 

om mee te koken, zoals gember, laos en sereh, maar ook fruitbomen 

zoals pisang en papaya. En kijk goed om je heen in de tuin, want 

misschien kom je onderweg ook nog wel een Indonesische batikspin 

tegen of een jagende wateragaam! 

Met het Indonesisch kinderpaspoort kun je zo op avontuur door 

Indonesië. Welke eilanden ontdek je? Welke Indonesische hapjes ga je 

eten? Welke dieren ga je ontmoeten? Met het kinderpaspoort ontdek 

je alle eilanden van Indonesië, en deel je je ervaringen met opa’s, oma’s, 

ouders of je vriendjes.

Beleef Indonesië

Taman Indonesia organiseert veel evenementen, zoals de Pasar Siang, een 

Indische markt met live muziek, verschillende workshops en dans. Ook 

saté proeverijen, thema dagen en workshops vinden plaats.

Kallenkote 53  |  Kallenkote (nabij Steenwijk)
www.taman-indonesia.nl  |  0521 - 511 189

Van april t/m oktober geopend van 10:00 tot 18:00 uur. In november 

en maart alleen geopend op zondag van 12:00 uur tot 17:00 uur. 

Voorjaarsvakantie wel geopend van 12:00- 17:00 uur. Voor groepen 

vanaf 15 personen, reserveer via reserveringen@taman-indonesia.nl 

en ontvang korting.

Nieuw dit jaar: Indonesisch Kinderpaspoort

Camping ’t Kappie is gelegen in de Kop van Overijssel, op fietsafstand 

van de provincies Drenthe en Friesland. Een plek om helemaal tot rust 

te komen en slechts op steenworpafstand van bos en water. Camping 

’t Kappie heeft het karakter van een kleine camping maar is toch ruim 

opgezet. Met maar liefst 55 ruime plaatsen kun je volop genieten van 

de rust en natuur om je heen. Voor de natuurliefhebbers zijn er vanaf 

de camping genoeg fiets- en wandelmogelijkheden.

Voorzieningen

Vanuit je kampeermiddel kun je draadloos internetten. In het zeer 

ruim opgezette sanitairgebouw bevinden zich naast toiletten en 

douches ook wascabines, familiedouches, vaatwasplaats, wasserette 

en een kindersanitair. De kinderen kunnen zich uitstekend vermaken 

in de speeltuin met zand en waterspelen of in het campingbos. 

Omdat wij rust zoveel mogelijk waarborgen hebben wij geen horeca 

voorzieningen.

Bergweg 76  |  Baars
www.campingkappie.nl  |  0521 - 588 575

Camping ‘t Kappie
Baars

Z A A LV E R H U U R
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26 april, 31 mei, 28 juni, 30 augustus, 
25 oktober
KOOPZONDAG

28 & 29 maart, 26 & 27 september
FASHION WEEKEND 

28 juni 
BOEKENMARKT

VESTINGFEESTEN: 
11 juli: STEENWIJK GO’S IBIZA
15 juli: VESTINGFEEST
29 juli: KUNST & FOLKLORE 
5 augustus: FOODTRUCK FESTIVAL 
12 augustus: FUN FOR KIDS 
19 augustus: VINYLMARKT

22 T/M 26 JULI
PASAR MALAM 

20 augustus 
NACHT VAN STEENWIJK

12 december
DICKENS KERST

EEN STAD VOL 
BIJZONDERE 
VERHALEN
In Steenwijk beleef je het verleden. 
Verhalen over veldslagen en marcherende 
troepen zoemen er nog steeds rond. 
Die liggen besloten achter de trap- en 
klokgeveltjes aan de Markt, de plek in 
het centrum waar de winkelstraten bij 
elkaar komen. Na een middag struinen 
is het marktplein the place to be. 
Geniet van lekker eten en drinken op 
een van de gezellige terrassen. 
Welkom in Gastvrij Steenwijk! 

Appartementen
Appartementen Boerderij “de Veurdeale” Veendijk 2 Havelte 0521-342732  www.deveurdeale.nl

Bed & Breakfast
Appartementen Boerderij “de Veurdeale” Veendijk 2 Havelte 0521-342732  www.deveurdeale.nl
Camping B&B “De Meppelerweg” Meppelerweg 168 Steenwijk 0521-515772  www.demeppelerweg.nl

Campings
Camping`t Kappie Bergweg 76 Baars  0521-588575  www.campingkappie.nl
Natuurdomein camping “de Landerije” Basserweg 17a Basse  06-30539356  www.camping-natuurdomein-delanderije.nl 
Camping de Wielewaal Bultweg 12 De Bult  0521-512726  www.campingdewielewaal.nl
Residence de Eese Bultweg 25 De Bult 0521-513736  www.residencedeeese.nl  
Camping ‘t Eeser Heideveld Löhnislaan 12 De Pol  0521-588361  www.eeserheideveld.nl  
De Speulkoele Koloniepad 2 De Pol  0521-588004  www.campingdespeulkoele.nl 
Natuurcamping De Hoogte Van Karnebeeklaan 2d Eesveen 06-54621432  www.natuurcampingdehoogte.nl  
Camping B&B “De Meppelerweg” Meppelerweg 168 Steenwijk 0521-515772  www.demeppelerweg.nl

Groepsaccommodaties
Residence de Eese Bultweg 25 De Bult 0521-513736  www.residencedeeese.nl
Appartementen Boerderij “de Veurdeale” Veendijk 2 Havelte 0521-342732  www.deveurdeale.nl 

Hotels
Buitengoed Fredeshiem Eiderberg 2 De Bult 0521-535100  www.fredeshiem.nl
Wellness Hotel Huis ten Wolde Onderduikersweg 6A De Bult 0521-535400  www.huistenwolde.nl
Appartementen Boerderij “de Veurdeale” Veendijk 2 Havelte 0521-342732  www.deveurdeale.nl
De Smederij van Steenwijk Hotel |  Gasthuisstraat 34-36 Steenwijk 0521-520852  www.stadslogementsteenwijk.nl
     Espressobar | Koffie&Theewinkel
Fletcher Hotel Steenwijk Woldmeentherand 15 Steenwijk 0521-512311  www.fletcherhotelsteenwijk.nl

Minicampings
Camping`t Kappie Bergweg 76 Baars  0521-588575  www.campingkappie.nl
De Thijenkaampe Thijendijk 14 Basse  0521-515772  www.dethijenkaampe.nl
Camping B&B “De Meppelerweg” Meppelerweg 168 Steenwijk 0521-515772  www.demeppelerweg.nl
Natuurdomein camping “de Landerije” Basserweg 17a  Basse   06-30539356   www.camping-natuurdomein-delanderije.nl 

Vakantieparken
Residence de Eese Bultweg 25 De Bult 0521-513736  www.residencedeeese.nl

Vakantiewoningen
Buitengoed Fredeshiem Eiderberg 2 De Bult 0521-535100  www.fredeshiem.nl
Henk Hofstra Hoeve Eesveenseweg 141a Eesveen 0521-578071  www.henkhofstrahoeve.nl
Heerlijkehuisjes.nl Lange Baan 8c Steenwijk 0521-587300  www.heerlijkehuisjes.nl
Natuurdomein camping “de Landerije”  Basserweg 17a  Basse   06-30539356   www.camping-natuurdomein-delanderije.nl

Trekkershutten
Natuurdomein camping “de Landerije” Basserweg 17a  Basse   06-30539356   www.camping-natuurdomein-delanderije.nl 
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YEP
Een winkel in twee panden tegen-

over elkaar in historisch Blokzijl: 

Cadeau & Zo én Lekker & Leuk 

Smederij van 
Steenwijk

Gastenverblijf en koffie- en 

theewinkel in een authentieke 

smederij in hartje Steenwijk 

Stallen van Spijkervet
Tweedehands spullen shoppen 

in Steenwijk doe je in de mooiste 

historische paardenstallen van 

Nederland

Struin door de 

winkelstraten Vestingstad Steenwijk,  

de waterdorpen of de historische 

Zuiderzeestadjes  en ontdek het bijzondere 

winkelaanbod en de hippe conceptstores. 

Vergeet niet je dag af te sluiten 

bij één van de gezellige en 

vele restaurants. 

Verrassende 
  winkels

Winkel Staatsbosbeheer
Leuke producten om de natuur 

mee in te gaan, zoals verrekijkers 

en wandelkaarten. Maar ook 

verrassende souvenirs en cadeaus 

als natuurboeken en unieke 

streekproducten.

Boerderijwinkels
De lekkerste streekproducten zijn te 

koop bij:

• Vink Fruitboerderij in Kraggenburg

• Verhage Fruit in Luttelgeest

• Waterbuffelfarm in Oldemarkt

• Wijngaard Maronesse In Marknesse

Partners

Vergaderen
Buitengoed Fredeshiem  Eiderberg 2   De Bult   0521-535100  www.fredeshiem.nl
Wellness Hotel Huis ten Wolde  Onderduikersweg 6A   De Bult   0521-535400  www.huistenwolde.nl
Museumhuis Rams Woerthe  Gasthuislaan 2   Steenwijk   06-18213385  www.museumhuizen.nl/nl/villa-rams-woerthe
RaboTheater De Meenthe  Stationsplein 1   Steenwijk   0521-514004  www.demeenthe.nl 
 
Congressen
RaboTheater De Meenthe  Stationsplein 1    Steenwijk    0521-514004  www.demeenthe.nl

Groepsuitjes
Racket & Fitnesscentrum Steenwijk  JHW Pasmanweg 12    Tuk   0521-522992  www.racketenfitnesscentrumsteenwijk.nl
 
Winkelen               
Bennen modeschoenen  Oosterstraat 41   Steenwijk   0521-513382  www.bennenmodeschoenen.nl
Muurling Oogzorg  Woldpromenade 4    Steenwijk   0521-512577  www.muurlingoogzorg.nl
Nico brillen en lenzen Steenwijk  Markt 24    Steenwijk   0521 512280  www.nicobrillen.nl
Visscher Sport  Steenwijkerdiep 25   Steenwijk   0521 512780  www.visschersport.nl
De Vos-Verf  Kaasweg 1   Tuk   0521-513056  www.devosverf.nl 
Kringloop winkel Steenwijk  Boterweg 5   Tuk   0521-513668  www.kringloopwinkelsteenwijk.nl
 
Pretparken & dierentuinen
Dierenpark Taman Indonesia  Kallenkote 53   Kallenkote   0521- 511189  www.taman-indonesia.nl
Zwembad Sporthal De Waterwyck  Gagelsweg 25   Steenwijk   0521-514807  www.dewaterwyck.nl
 
Eetcafé & bistro
Kringloop winkel Steenwijk  Boterweg 5   Tuk   0521-513668  www.kringloopwinkelsteenwijk.nl 
Eetcafé de Steen  Steenwijkerweg 155   Willemsoord   0521-588307  www.eetcafedesteen.nl 

Feesten & partijen
Wellness Hotel Huis ten Wolde  Onderduikersweg 6A   De Bult   0521-535400  www.huistenwolde.nl
Theeschenkerij De Maargies Hoeve  Kallenkote 29   Kallenkote   0521-511776  www.maargieshoeve.nl
Museumhuis Rams Woerthe  Gasthuislaan 2   Steenwijk   06-18213385  www.museumhuizen.nl/nl/villa-rams-woerthe 
Café de Karre  Tukseweg 186   Tuk   0521-515393  www.dekarre.nl

Restaurants
Buitengoed Fredeshiem  Eiderberg 2   De Bult   0521-535100  www.fredeshiem.nl
Paviljoen De Eese  Bultweg 25   De Bult   0521-523878  www.residencedeeese.nl
Wellness Hotel Huis ten Wolde  Onderduikersweg 6A   De Bult   0521-535400  www.huistenwolde.nl
Grill + Buffet Restaurant Rhodos  Scholestraat 14   Steenwijk   0521-510047  www.rhodossteenwijk.nl
Mc Donald’s  Woldmeentherand 21   Steenwijk   0521-520130  www.mcdonalds.nl
Taveerne ‘t Veerhuys  Steenwijkerdiep 2   Steenwijk   06-19929050  www.hetveerhuyssteenwijk.nl
Woody’s House  Scholestraat 10   Steenwijk   0521-520033  www.woodyshouse.nl
Tuk’s T-huis  Bergweg 71   Tuk   0521-524441  www.theehuis-tuk.nl
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Eten &
drinken

Culinair genieten in 
Weerribben-Wieden

Weerribben-Wieden ook culinair 

tot een belevenis maken? Sterren-

restaurants als De Lindenhof in 

Giethoorn en Kaatje aan de Sluis 

in Blokzijl behoren tot de top 

van Nederland. 

Mmmm
mmm

mmm
Je blijft ervan eten: 
Blokzijler Brok. 
Een lekkernij uit de 
streek met een 
verslavende werking!

Streekgerecht 
dat je moet proeven!

Weerribben-Wieden is bij uitstek een streek voor liefhebbers van lekker eten en drinken. Combineer 

het beste van de keuken met het mooiste van de natuur. Genieten op een zomers terras of in een 

sfeervol etablissement. Van streekgerecht tot sterrenrestaurant. Dat kan nergens beter dan in dit 

bijzondere gebied.

9796

Bier uit Blokzijl
Bierliefhebbers opgelet: Kees en Grytsje Klinkert brouwen prachtige bieren en verkopen die in hun winkel aan de 

Brouwerstraat. Daarmee blazen ze nieuw leven in een eeuwenoude Blokzijler traditie.

Toen het Zuiderzeestadje in de Gouden Eeuw blaakte van welvaart, telde het maar liefst vijf brouwerijen. 

Eén daarvan was Bierbrouwerij De Zwaan. Die werkte vanuit het huidige pand van Klinkert dat stamt uit 1614. 

Generaties lang is het prachtige gebouw eigendom van de familie Klinkert. De ouders van Kees runden er tot het 

begin van deze eeuw een delicatessenwinkel en verkochten daar het eigen Blocksyl’s bier. Kees deelde de passie 

voor bier met zijn ondertussen overleden vader. Hij brouwde hobbymatig bier en sinds 2018 verkoopt hij die in 

zijn eigen Klinkert Bier Brouwerij en Delicatessen. Naast biersoorten als de Vuurtoren, het Canon en de Zeedijk 

verkopen Kees en Grytsje ook veel streekproducten. ‘Bierista’s’ mogen de Blokzijler Brouwerstraat niet overslaan.

Smakelijk turfje van Kalenberger snit 
Een smakelijk turfje maakt een kopje koffie op een terras in Kalenberg nog aantrekkelijker. De 

lokale horeca voegt met een eigen lekkernij een extra dimensie toe aan het adembenemende 

uitzicht op de Weerribben en het water. Het Kalenberger turfje is een speciale lekkernij die eruit 

ziet als een stukje turf en dus helemaal past bij de streek. 

Het Doevehuis, het Rietershuys en ’t Lokaal laten het turfje maken bij De Koekfabriek in Arnhem. 

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bakken daar smaakvolle, ambachtelijke producten. 

Dat sprak de horeca in Kalenberg zo aan dat ze graag een steentje wilden bijdragen. En dat 

leverde het mooi vormgegeven en vooral smakelijke Kalenberger turfje op. Een streekproduct om 

je vingers bij af te likken.
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Koning te Rijk
Het Koning te Rijk gevoel in Overijssel vind je op deze vier plaatsen; 

Familie vakantiepark Residence de Eese 

Fantastisch gelegen in het bosrijke gebied van de Weerribben-Wieden, 

grenzend aan de Woldberg & De Eese, is het van oorsprong oude 

landgoed nu een prachtig vakantiepark. 85 kampeerplaatsen waaronder 

luxe privé sanitair plekken, 4-6 persoons chalets & tien prachtige groeps-

accommodaties van 12 tot 28 personen. Een verwarmd buiten zwembad, 

uitdagende speeltoestellen, dierenweide, animatie programma, live muziek 

& Restaurant Heerlijkheid met haar smakelijke streekbuffet, zorgen ervoor 

dat jong en oud zich hier vermaken!

www.residencedeeese.nl    0521 - 513 736

Mooi Oldemarkt: Familie restaurant | groepsaccommodatie

Het meest kindvriendelijke familie restaurant! Grote speeltuin met 

skelters, mega trampoline en heel veel meer, dit moet ieder kind 

beleefd hebben! Oud Hollandse kegelzaal met twee authentieke 

banen! Deze gezellige groepsaccommodatie biedt plek aan groepen 

van 45, 75 en 120 personen!

www.mooioldemarkt.nl 

Giethoorn: Romantisch hotel

Ervaar het slapen onder een originele rieten kap in geheel 

Oudhollands romantische stijl! Hotel Giethoorn is direct gelegen aan 

één van de hoofdvaarten van Giethoorn; Hotel Giethoorn, Petersteeg 

2 te Giethoorn. Boek tezamen met jouw overnachting een prachtige 

boottocht of huur fietsen om de omgeving te verkennen.

www.hotel-giethoorn.com

Boat Rental Giethoorn

Boek hier uw luxe sloep tegen de beste prijs! Of geniet van een 

rondvaart met fantastische streek arrangementen!

www.boatrental-giethoorn.eu

Heerlijke Uitjes: 200 verschillende fun & team activiteiten

Combineer deze met: een bijpassend diner en de leukste & comfortabele 

groepsaccommodaties. Zoals o.a. boogschieten, zeskamp, boot varen, 

Hollandse spellen, kegelbaan incl. BBQ en nog heel veel meer!

www.heerlijke-uitjes.nl 

Vakantiepark Residence de Eese
Regio Giethoorn & omgeving 

De zon op je bol en de wind langs je wangen. Ontspannen zak je 

achterover in je stoel en neem je een verfrissende slok van je drankje, 

terwijl je glimlachend kijkt naar de bootjes die langs komen varen. 

Heerlijk, zo’n dagje Giethoorn en wat heb je bij Smit’s Paviljoen toch 

een schitterend uitzicht vanaf het panorama-terras.

Varen in Giethoorn

Vanuit de haven vaar je gelijk het meer op! Bij Smit’s Paviljoen kan 

je terecht voor het huren van een fluisterboot, sloep, (zeil)punter of 

kano. Bestel er een lekkere picknickmand bij voor onderweg! 

Eten met uitzicht

Na het varen plof je neer in de loungeset en bestel je wat lekkers. 

Smullend van het uitzicht en je hapje kom je helemaal tot rust. Eens 

kijken wat er nog meer voor lekkers op de kaart staat!

Bereikbaarheid

Leg aan met je boot of wandel naar Smit’s Paviljoen vanaf de 

parkeerplaats op Binnenpad 14. Met een familiedag of teamuitje met 

originele activiteit kan iedereen dus dichtbij parkeren! Bovendien zijn 

de bezienswaardigheden van het dorp op loopafstand.

Smit’s Paviljoen
Giethoorn

Binnenpad 29a | Giethoorn
www.smitspaviljoen.nl | 0521 - 361 215

Het icoon van de regio!



•  Met een Nationaal Park als achtertuin
•  Fietsen, wandelen en varen in een fantastische omgeving
•  Cultuur snuiven in historische stadjes
•  Geweldige (sport)voorzieningen en een uitstekend winkelaanbod
•  Kleurrijke bloemencorso’s én gondelvaarten

Mooie plekjes in overvloed. Oók als u op zoek 
bent naar een woonkavel om zelf te bouwen. 
Benieuwd naar het aanbod? Kijk op onze website, 
bel of mail. Onze woonconsulent helpt u graag 
verder!

Thuis in 
Steenwijkerland

Kijk voor meer informatie over wonen op:
www.wonenmetmeerwaarde.nl
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