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Vaarroute NOORD-WEST OVERIJSSEL

(1 week)

Dag 1
Verlaat Stoeten Jachtcharter via de Zijlroede in noordwestelijke
richting. Nu komt u in het meer Groote Brekken, waar u aan het einde
over stuurboord (rechts) de Follega Sloot in vaart richting Follega .
Via het Tjeukemeer naar Echternerbrug door de Pier Christiaan
sloot. Op de splitsing vervolgt u uw vaarweg over bakboord (links) via
de Kuinder of Tjonger. Bij de Jonkers of Helomavaart gaat u dit kanaal
in en vaart door tot de Driewegsluis, welke u neemt en in de Linde
uitkomt. Dit riviertje volgt u en komt in de Ossenzijlersloot richting
Ossenzijl .
Dag 2
U verlaat Ossenzijl via het Kanaal Steenwijk-Ossenzijl tot Steenwijk . Over stuurboord
(rechts) in het Kanaal Beulakerwijde-Steenwijk richting Giethoorn . (hier kunt u met een
"punter" door "Hollands Venetie" varen).
Dag 3
U verlaat Giethoorn in zuidelijke richting en komt in de Beulaker Wijde bij de Blauwe
Hand neemt u de brug en komt in de Belter Wijde. Dit meer steekt u over tot u in de
Beukers gracht komt. Dit kanaal volgt u tot in de Beukersluis Na deze sluis gaat u over
stuurboord (rechts) in het Meppelerdiep tot Zwartsluis .
Dag 4
U verlaat Zwartsluis via het Zwarte Water richting het
westen. Via het Zwarte Meer komt u bij de Kadoeler
keersluis. Hierna gaat u door het Kadoeler Meer richting
Vollenhove en vervolgens door het Vollenhover meer en
het Vollenhoverkanaal naar Blokzijl.
Dag 5
U verlaat Blokzijl via het Noorderdiep en Vlase Trog naar
het Giethoornse Meer. Richting noorden uw vaart vervolgens door de De Riete en
Wetering om hier aan het eind over bakboord (links) de Heuvengracht in te varen. Bij de
Kalenberger Gracht aangekomen gaat u via deze vaart richting Kalenberg om
vervolgens in Ossenzijl uit te komen. Door naar de Driewegsluis in de Jonkers- of
Helomavaart om naar Echtenerbrug te varen.
Dag 6
U verlaat Echtenerbrug richting Tjeukemeer om hier aangekomen noordwestelijk te
gaan richting Scharsterbrug . Door de Scharster- of Nieuwe Rijn naar de
Langweerderwielen. Aan het einde van dit meer gaat u over bakboord (links) in de
Janesloot om vervolgens in het Prinses Magriet Kanaal uit te komen en zuidelijk richting
Lemmer te varen.

