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De Wieden, Dwarsgracht en Beulakerpolder
We maken een bijzondere wandeling in de natte Kop van Overijssel. De sfeer in de
dorpen Giethoorn en Dwarsgracht blijft ondanks de drukte van de vele toeristen
indrukwekkend. De dorpsgrachten met de bruggetjes en de bootjes en de vele prachtige
rietgedekte huizen zijn niet voor niets zo\'n trekpleister. Verderop smullen we van de
vergezichten over het laagveenmoeras De Wieden, van de rietvelden en van water, water
en nog eens water. Halverwege het grindpaadje richting Dwarsgracht lopen we over een
plankenpad echt een stukje het moerasgebied in. In Dwarsgracht verveenden de
bewoners zoveel grond dat ieder huis op een eilandje kwam te staan. Op het tweede deel
van de wandeling lopen we langs de rand van de uitgestrekte plas de Beulakerwijde en
om de nieuw ingerichte Beulakerpolder heen. Tot even voor 2010 nog boerenland is deze
polder nu grotendeels natuur met rietland en ruigte, laagveenmoeras en open water. Het
gebied is verdeeld in verschillende vakken die van elkaar gescheiden zijn door ribben.
Hier staat vogelkijhut De Wiedekiek met uitzicht over de natte polder.
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Routebeschrijving
1. Vanaf de parkeerplaats bij de TOP en bij C30 loop je naar restaurant De Pergola. Bij
de Ds. J.J Ketstraat ga je langs de Pergola onder een overkapping door. Je komt uit op
een klinkerweg voor de gracht. Hier ga je rechtsaf. #Op driesprong bij C31 rechtdoor, Ds.
T.O. Hylkemaweg. Deze klinkerweg steeds blijven volgen. Na restaurant 't Achterhuus
wordt het een fietspad, een bruggetje over en meebuigen naar rechts, asfaltfietspad.
Direct weer meebuigen naar links. Op driesprong bij de kerk links aanhouden over de
brug en het asfaltpad vervolgen. Bij huisnummer 67 naar links de brug over en het
asfaltpad aan de andere kant van de gracht vervolgen. Na café-restaurant 't Vonder ga je
verder over een asfaltweggetje. Na huisnummer 58-60 aan je linkerhand ga je rechtsaf
een asfaltvoetpad, Kerkweg. Meebuigen naar links en je loopt weer langs een gracht. Je
komt weer uit op een asfaltweg.

2. Hier ga je rechtdoor. Op driesprong met weg naar links rechtdoor, Kerkweg
vervolgen. Daarna op driesprong met weg naar rechts en bij C25 opnieuw rechtdoor
Kerkweg vervolgen. Deze weg na huisnummer 25 aan je rechterhand met een bocht naar
links volgen. Waar de asfaltweg overgaat in een klinkerweg, ga je rechtsaf, Molenweg.
Weg naar links negeren en even daarna, pal voor huisnummer 5 en voor C23 ga je
linksaf, een smal asfaltpaadje voor nummer 5 langs. Dit asfaltpaadje blijven volgen tot je
uitkomt in de bocht van een klinkerweg. Hier rechtdoor. Met de klinkerweg meebuigen
naar links. Op een kruising rechtsaf. Even daarna op een driesprong bij fietswegwijzer
rechtsaf over het trottoir. Na huisnummer 107 aan je rechterhand linksaf de Beulakerweg
oversteken en rechtdoor naar de parallelweg.

3. Hier rechtsaf. Je verlaat Giethoorn. Meebuigen naar links en de brug over. Dan
schuin rechtdoor bij C24, doodlopende Kapelweg. Deze weg blijven volgen, verderop
langs een brede watergang aan je rechterhand. Bij een groot bedrijf van
landbouwmachines rechtdoor, nu een weg van brede betonplaten. Je komt uit bij een
houten brug en C37. Hier ga je linksaf, een smaller pad van betonplaten met
naastliggende grasstrook. Dit pad volg je ruim 1 km tot een driesprong bij C38 en
museum Histomobil. Kort daarna rechtsaf een bruggetje over, Oude Kerkweg. Je volgt
een smal grindpaadje. Bij een houten hek aan je linkerhand kun je een kort heen-enweertje maken door het laagveenmoeras over een plankenpad naar een
uitzichtpunt/vogelscherm. Het grindpaadje vervolgen tot je uitkomt bij CR de Otterskooi in
Dwarsgracht.

4. Hier rechtdoor langs de Otterskooi. Op een driesprong van asfaltpaden linksaf. Je
loopt door Dwarsgracht met de gracht aan je rechterhand. Steeds rechtdoor tot
huisnummer 20 aan je linkerhand. Daar ga je rechtsaf de brug over en je vervolgt het
asfaltpaadje aan de andere kant van de gracht. Met bochten blijven volgen en aan het
eind bij C39 linksaf. Rechtdoor een steile brug over. Op kruising bij een fietswegwijzer
ook rechtdoor, fietspad met aan je linkerhand water met woonboten. Je gaat een houten
brug over en direct daarna bij de fietswegwijzer rechtsaf. Het wordt een fietspad van
betonplaten. Je passeert een bord van Natuurmonumenten ´De Wieden´ en gaat een
brug over. Je passeert een bord over de Beulakerpolder aan je linkerhand en blijft nu het
fietspad van betonplaten volgen. Bij picknickbank en zicht op het open water van de
Beulakerwijde met het pad meebuigen naar links. Je passeert een pad naar de
vogelkijkhut aan je linkerhand. Rechtdoor langs de rand van de Beulakerwijde. Het pad
met een bocht naar links volgen, nu het kanaal aan je rechterhand.

5. Voor een wit-rood schrikhek meebuigen naar links. Bij C36 rechtdoor over het pad
van betonplaten. Dit pad met bochten ca. 1,5 km om de Beulakerpolder heen steeds
blijven volgen tot je uitkomt op een asfaltweg. Hier ga je rechtsaf. Op kruising bij de
toegang naar Waterresort Bodelaeker rechtdoor. Je loopt Giethoorn binnen. Op
driesprong met Rietkragge naar rechts ga je verder rechtdoor, Jonenweg. Doodlopende
weg naar rechts negeren en daarna meedraaien naar links. De brug over. Op kruising
met Cornelisgracht rechtsaf. Op driesprong bij C32 rechts aanhouden en de brug over.
De Beulakerweg oversteken en rechtsaf over het fietspad. Je gaat de brug over en direct
daarna linksaf, trappen af. *Op de klinkerweg rechtdoor langs het Zwaantje aan je
rechterhand. (Ben je met de bus gekomen, lees dan verder onder 1 bij #.) Bij Brasserie
De Pergola rechtsaf onder de overkapping door en je komt weer uit bij de parkeerplaats
bij de TOP.
Praktische informatie
Start- en eindpunt/parkeren
TOP/VVV, Eendrachtsplein, 8355 Giethoorn.
Openbaar vervoer
Bushalte Ds. T.O. Hylkemaweg, lijn 70 van/naar station Steenwijk, alle dagen 1 x per uur.
Kom je met de bus uit Steenwijk, dan de weg oversteken en linksaf naar de brug. Voor de
brug rechtsaf over trappen naar beneden. Begin in de routebeschrijving bij 1 onder #.
Lengte van de wandeling
16 km.
Horeca onderweg
In Giethoorn vele horecagelegenheden en in Dwarsgracht café-restaurant De Otterskooi,
http://www.otterskooi.nl/.
Percentage verhard-onverhard
Nauwelijks onverhard, maar wel grotendeels autovrij. Voornamelijk over fietspaden in alle
soorten en maten. In Giethoorn en Dwarsgracht de bekende smalle asfaltpaadjes. In het
buitengebied een grindpaadje richting Dwarsgracht en verder veel paden van
betonplaten, van smal tot breed. Beter om deze route niet op drukke, zonnige dagen te
lopen in verband met veel fietsers.

Route en tekst van deze Trage Tocht zijn gemaakt door Rob Wolfs, zie voor meer info
www.wolfswandelplan.nl. Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en
gps-track te vinden op Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/tragetocht-giethoorn/15398/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling; opmerkingen
en aanvullingen zijn op Wandelzoekpagina of op info@wolfswandelplan.nl welkom.

Nergens is de afwisseling van bos en open gebied mooier dan in het oosten van ons
land. De delen van provincies Gelderland en Overijssel ten oosten van de IJssel worden
gekenmerkt door eeuwenoude kleinschalige cultuurlandschappen waar bos en open
gebied elkaar doorlopend afwisselen. Rob Wolfs zocht de mooiste plekken in dit gebied
bij elkaar en reeg er aantrekkelijke wandelingen doorheen. In ‘Wandelen op de rand van
bos en boerenland’ staan 20 mooie (rond)wandelingen van soms wat meer en soms wat
minder dan 15 kilometer. Wandelen op de rand van bos en boerenland, Uitgeverij
Gegarandeerd Onregelmatig, € 14,95, ISBN: 978-90-78641-25-4. De gids is verkrijgbaar
via de (internet)boekhandel en via de website van de uitgeverij:
www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

