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Aanrijroute Instappunt: OV9 Wanneperveen - Kerkgracht 

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

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

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

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

 

Alternatief instappunt: OV8 Belt-Schutsloot.  

Aanrijroute: op de N334 tussen Zwartsluis en Giethoorn, neem afslag Belt-Schutsloot en volg 

de Belterweg 1,5 km tot de parkeerplaats rechts. 

 

Vaarroute 

Vaar vanaf hier naar rechts, meteen erna bij een villa en Y-splitsing rechts aanhouden, 

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

na de 2e brug en witte loods rechtdoor. Dan voor het jachthaventje linksaf en je vaart iets 

verder het grote meer Belterwijde op. Dit meer schuin naar rechts oversteken en je komt uit 

op de Beukersgracht. Iets verder rechtsaf, de grote betonnen brug onderdoor en als het water 

breed wordt ± 300 m verder, bij bordje De Wieden, linksaf. Dit leuke water uitvaren tot een 

splitsing met een brug. Hier linksaf de brug onderdoor en iets verder vaar je het meer 

Schutsloterwijde op. De rechterkant nu volgen. Je houdt de rechterkerktoren aan die je in de 

verte ziet. Als het water smaller wordt, voor een klein eilandje, rechtsaf dan kom je op een 

vaartje uit die even verder een Y-splitsing heeft. Het rechtervaartje nemen, dit uitvaren, brug 

onderdoor en dan linksaf de gracht door Beltschutsloot varen. Via wat bochten kom je ook 

langs een camping en aan het eind van het grachtje kom je uit bij steigertjes met bootaanleg. 

Hier omheen varen en dan linksaf de Arembergergracht op.  

Betonnen brug onderdoor (bij de brug ook kanoverhuur) en verderop, tegenover de 1e brug 

rechts, ga je linksaf. Voorzichtig hier met oversteken. Aan de overkant ga je een watertje in 

langs een molentje. Je krijgt hier een grote bocht en iets verder vaar je het meertje 

Toppenkolkje op. Linkeroever volgen en 1e vaartje linksaf in. Dit volgen, je komt nog een heel 

klein meertje over en daarna neem je het 1e vaartje rechtsaf. Iets verderop een splitsing, 

rechtsaf aanhouden en hierna op het meertje rechtsaf het vaartje met Amerikaanse 

windmolens in. Dit vaartje komt weer uit op het Toppenkolkje. Dit iets schuin oversteken naar 

het vaartje waar een paaltje met nr 9 staat. Dit vaartje uitvaren tot splitsing, hier linksaf de 

Oostelijke Wetering op. Dan 1e vaartje linksaf, dit doorvaren en als het water breder wordt (dit 

heet Stobbenkolkje) hou je de linkerzijde aan, langs het riet. Hier was je al eerder en ga weer 

het vaartje in naar de Y splitsing. Nu linkervaartje nemen, dit komt uit op een klein meertje, 

rechtsaf aanhouden en vaar op de huizen aan via het vaartje. De brug onderdoor en je komt 

uit op het grachtje van Beltschutsloot. Hier bijna recht oversteken en slootje naast rechterzijde 

restaurant, onder loopbruggetje doorvaren, dan nog een stenen brug onderdoor en bij een 

boerderij-villa op de splitsing rechtsaf. Dit mooie vaartje gaat door een bos, dan op de kruising 

linksaf (voor bord met rechtdoor loopt dood). Dan kom je uit op het meer Belterwijde, rechtsaf 

en je houdt de rechterkant aan. Dan, na de bocht, zie je rechts de brug van de provinciale 

weg, daar onderdoor en rechtsaf de Beukersgracht op. Oversteken naar de andere zijde en 1e 

vaartje linksaf, dit is de Oostelijke Schutsloot. Deze mooie sloot varen tot je rechts een 

werkschuur ziet met hooibergplaatsen en hier tegenover linksaf de Kerkgracht op. Dit uitvaren 

en ± 2 km verder, voor de boerderijvilla’s van Westeinde, is rechts de instapplaats. 

 

Samenvattend 

Weer zo’n prachtig vaartje met groot en kleiner water en het dorpje Beltschutsloot voor 

eventueel een terrasje nemen. Tochtlengte 18 km. 
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