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Noordwest-Overijsselroute



Hoe gebruikt u deze routebeschrijving?
Vroeger waren alle Toeristische Autoroutes bewegwijzerd, met zeskante 
borden. In de afgelopen jaren is de bewegwijzering komen te vervallen; 
mogelijk treft u nog een enkel bord aan. Om de route te volgen heeft u 
deze beschrijving nodig. 
De routeaanwijzingen (▶) worden afgewisseld met achtergrondinforma-
tie over plaatsen en plekken onderweg; de nummers bij die beschrijvingen 
zijn terug te vinden op de routekaart.

• In verband met het veilig volgen van de routebeschrijving raden we aan 
om de route met minimaal twee personen te rijden. 
• Gebruik uw navigatieapparaat of smartphone met google maps (zonder 
route in te voeren) om onderweg de straatnamen en het wegverloop te 
zien.
• Plaatsnamen worden in de route-aanwijzingen alleen aangegeven (vet) 
als u een plaatsnaambord passeert.
• Vermelde straatnamen (tussen haakjes) zijn doorgaans onderweg goed 
zichtbaar; veel navigatieapparaten geven trouwens ook de naam van de 
weg aan waarop u rijdt.
• Mocht u onverhoopt van de route zijn geraakt, rij dan met behulp van 
navigatie naar een punt verderop in de beschrijving (plaats, straat).

Noordwest-Overijsselroute
afstand: 114 km
begin: Meppel

De Noordwesthoek of de Kop van Overijssel is grotendeels een laagveen-
gebied met prachtige meren. De kern wordt gevormd door de Beulaker en 
Belter Wijde (meestal uitgesproken als ‘wiede’). Het bekendst is dit gebied 
door het dorp Giethoorn, gelegen aan de Boven Wijde. Voorts kan een be-
zoek worden gebracht aan het unieke natuurreservaat De Weerribben bij 
Ossenzijl, of een wandeling worden ondernomen door de nieuwe bossen 
in de Noordoostpolder. Enkele plaatsen in deze streek lagen vóór de inpol-
dering van de Noordoostpolder aan de Zuiderzee. Vollenhove, Zwartsluis 
en Blokzijl waren toen belangrijke haven- en vissersplaatsen. Een aardig 
contrast met het grote laagveen-moerasgebied vormt de glooiende omge-
ving van Steenwijk; hier liggen de overblijfselen van een stuwwal die in de 
voorlaatste ijstijd ontstond.

Routebeschrijving

Begin: Meppel, NS-station, Stationsweg 70
GPS: N52.691764 E6.197541



Voor het station zijn stopplaatsen voor wegbrengen en afhalen; hier kunt 
u desgewenst even stoppen.
Natuurlijk kunt u de route ook op een ander punt in de beschrijving begin-
nen.

 ▶ Verlaat de weg voor het station en ga linksaf, langs het busstation. Neem 
op de rotonde de 3e rechts, richting Staphorst (Werkhorst). Voorbij het 
tankstation (Total) bij het verkeerslicht rechtsaf en meteen bij het volgen-
de verkeerslicht linksaf (Rijksparallelweg). 

 ▶ Einde weg rechtsaf en meteen bochtje naar links. Na weer een bocht naar 
links gaat de weg over de snelweg heen. Op kruising met voorrangsweg 
rechtsaf (Ebbinge Wubbenlaan). 

1  Het karakteristieke Staphorst dat met Rouveen één streekdorp vormt, 
bestaat hoofdzakelijk uit een lange straat met aan beide zijden schilder-
achtige, mooi gelegen boerderijen met groene luiken, soms wel twee of 
drie achter elkaar. Door vererving werden de kavels in de lengterichting 
gesplitst. Omdat er op den duur geen ruimte meer was om aan de weg 
boerderijen er bij te bouwen, werd de nieuwe boerderij achter een oude 
gebouwd. Ruim 300 van deze 18e- en grotendeels 19e-eeuwse boerderijen 
zijn beschermde monumenten. Van de overwegend conservatieve, ortho-
dox-protestantse bevolking is een klein deel de klederdracht trouw geble-
ven. In een fraai gerestaureerde boerderij met een authentieke inrichting 
zit Museum Staphorst. Hier is ook een expositie van klederdrachten te zien 
(Gemeenteweg 67; open: apr.-okt. di.-za. 10-17, nov.-mrt. wo. 13-17, za. 
10-16 uur).

  In het bijzondere dorp Staphorst is Hotel Waanders (Rijksweg 12) een be-
grip, al meer dan honderd jaar. Dagelijks geopend 7-22, zo. 8-22 uur.

 ▶ In Staphorst na circa 500 m de eerste echte straat naar rechts nemen (Ad-
miraal W.G. van Nesstraat). Einde straat rechtsaf (Burg. v/d Walstraat). 
Met bocht mee naar links. Op kruising met voorrangsweg, bij Hotel Waan-
ders, rechtsaf en op rotonde onder snelwegviaduct de 2e rechts nemen, 
richting Rouveen. 

 ▶ Deze weg (Oude Rijksweg) ruim 7 km volgen, door Rouveen, tot aan tank-
station (BP) en watertoren De Lichtmis (Restaurant De Koperen Hoogte). 
Bij verkeerslicht vóór de watertoren rechts afslaan, richting Hasselt. 

2  Hasselt is een oud Hanze- en vestingstadje aan het Zwarte Water. 
Vooral langs de met linden beplante pittoreske grachten staan verschil-
lende deftige 17e-eeuwse koopmanshuizen. De binnenstad is met zijn 
vele monumenten een beschermd stadsgezicht. Vermaard is het Euifeest, 
het jaarlijkse hooifeest dat aan het eind van de schoolvakantie (eind 
 augustus) wordt gehouden: onder meer kermis, braderie en optocht. Als 
‘s avonds de feestverlichting wordt ontstoken, hebben vooral de grachten 
een speciale bekoring. In het vrijstaande, sierlijke, voormalige stadhuis is 
de VVV gehuisvest en kan een expositie van oude wapens en schilderijen 
bezocht worden (Markt 1; open: ma.-za. 10-16, sep.-mrt. 11-15 uur). Aan 
de Markt staat ook de Grote of St. Stephanuskerk, een laatgotische hallen-
kerk met een ingebouwde toren.



 ▶ Na circa 6 km in Hasselt op de rotonde de 2e rechts nemen 
(Vaartweg), kanaal weer aan de linkerhand. Bij twee ver-
keerslichten rechtdoor (voor een bezoek aan het centrum 
bij het tweede verkeerslicht linksaf). Op de rotonde de 
3e rechts nemen, richting Kampen. 

 ▶ Over grote groene brug. Rechts aanhouden om op roton-
de 1e rechts te nemen, richting Genemuiden. Na 3,7 km 
op rotonde de 2e rechts nemen. 

3  Genemuiden, dat in 1275 stadsrechten verkreeg, ver-
wierf bekendheid door de biezenhuisnijverheid. Zo wer-
den er stoelen en biezenmatten gemaakt. Nu ook de ko-
kosfabricage verdwenen is, richt de plaatselijke industrie 
zich voornamelijk op de productie van wollen en nylon 
vloerbedekking. De ontwikkeling van de tapijtindustrie 
wordt belicht in het Tapijtmuseum. U krijgt er een beeld 
hoe de biezen vroeger werden geoogst en verwerkt tot 
ronde matten en blokmatten. Maar ook aan de moderne 
productie van vloerbedekking wordt aandacht besteed. 
Klaas Benninkstraat 2; open: di. (en mei-sept ook za.) 
13.30-16.30 uur. In het Historisch Centrum Genemuiden 
kunt u klederdrachten, oude gebruiksvoorwerpen, meubi-
lair en schaalmodellen bewonderen (Hoek 27; open: za. 
14-17 uur). Net als in de andere plaatsen in deze streek 
heerst hier zondagsrust.

 ▶ In Genemuiden op driesprong met richtingwijzer rechts 
aanhouden, richting Zwartsluis. Eerste weg linksaf, rich-
ting Zwartsluis (Oosterbrugstraat). Door woonbuurt en 
voorbij marktplein en haven; einde rechtsaf, richting 
Zwartsluis (Westerkaai). 

 ▶ Met veerpont het Zwarte Water oversteken. Aan de over-
kant op rotonde de 2e rechts nemen, richting Vollenhove. 
N331 circa 3,5 km volgen en op T-kruising rechts afslaan, richting Heet-
veld (Barsbeek). 

 ▶ Voorbij bushaltes linksaf, ‘Doorgaand verkeer’. Door Heetveld, flauwe 
bocht naar rechts volgen. In Sint Jansklooster meteen bij richtingwijzer 
rechtsaf, richting Giethoorn (Veneweg). Einde linksaf, richting Vollenho-
ve. Op eerste kruispunt rechtsaf (Leeuwte) en meteen bocht naar links. 

4  Ten oosten van Vollenhove ligt natuurgebied De Wieden, eigendom 
van de Vereniging Natuurmonumenten. Het is een landschappelijk inte-
ressant plassengebied met een grote rijkdom aan planten en dieren. In 
het bezoekerscentrum De Wieden bij St.-Jansklooster maakt u kennis met 
dit gebied. Ook kunt u ’s zomers vanaf hier een boottochtje maken naar 
Giethoorn of Blokzijl met de Ecowaterliner (Beulakerpad 1; open: mei-aug. 
ma. 12-17, di.-zo. 10-17, apr., sep., okt. di.-zo. 10-17,  nov.-mrt. wo., za., zo. 
12-16 uur).

 ▶ Na 3,5 km einde weg linksaf (Moespot). Einde weg linksaf en op de roton-
de de 1e rechts nemen, richting Blokzijl. 

De Weerribben en De Wieden
De Weerribben vormen één 
natuurgebied met de iets 
zuidelijker gelegen Wieden. 
In de loop van vele eeuwen 
waren in dit moerassige ge-
bied afgestorven planten 
samengeperst tot een dikke 
laag veen. Later groeven be-
woners het veen af waarbij 
ze zogenaamde petgaten uit-
staken (in deze streek weren 
genoemd). Op smalle stroken 
land daartussen (de ribben) 
werd het veen gedroogd; zo 
ontstond turf die werd ge-
bruikt als brandstof. In beide 
natuurgebieden is dat pa-
troon van smalle ribben en 
langgerekte verveende slo-
ten nog goed herkenbaar. In 
De Wieden werden de ribben 
soms door wind en golven 
weggeslagen en vormden 
zich op den duur grote plas-
sen, zoals de Beulakerwijde. 
De Weerribben en De Wieden 
zijn unieke moerasgebieden, 
waar zich alle stadia van ver-
landing voordoen.



5  De voormalige vissershaven van het oude Zuiderzeest-
adje Vollenhove is tegenwoordig in gebruik als jachthaven. 
Rond het Kerkplein staan drie opvallende bouwwerken: 
een tweebeukige hallenkerk met losstaande klokkento-
ren, het aangrenzende oude raadhuis en de mooi geres-
taureerde, voormalige Latijnse school met trapgeveltje 
(nr. 15). In het raadhuis, dat voorzien is van een Toscaanse 
zuilengaanderij en een balkon met het wapen van Vollen-
hove, is tegenwoordig een restaurant ondergebracht. Het 
tuinencomplex Marxveld heeft vier stijltuinen die elk ver-
bonden zijn met een periode uit de historie van Vollenhove 
(Bisschopsstraat 22). Het gerestaureerde Oldruitenborgh 
is een deel van een havezate (1583). In het bijbehoren-
de park treft u twee ronde bakstenen torens en een slot-
gracht aan. Dit zijn de overblijfselen van het 16e-eeuwse 
kasteel Toutenburgh.

 ▶ Op volgende rotonde de 2e rechts nemen, richting Blokzijl. 
Over brug en op volgende rotonde de 1e rechts nemen, 
richting Blokzijl (Ettenlandseweg). Na 4,2 km op de roton-
de de 1e rechts nemen, richting Blokzijl (Marknesserweg). 

6  Het voormalige Zuiderzeestadje Blokzijl bezit mooie 
koopmanshuizen rond de grote driehoekige Havenkolk, 
waar ‘s zomers hoofdzakelijk pleziervaartuigen liggen. 
Ook in de aan de Bierkade grenzende Kerkstraat (met zijn 
monumentale panden) en Brouwerstraat is te zien dat Blokzijl voorspoe-
dige tijden heeft gekend. Dat was vooral in de Gouden Eeuw, toen het 
dorp bloeide als scheepvaartcentrum en handelsplaats. Met het Hoogwa-
terkanon aan de haven werden in de 19e eeuw schoten afgevuurd als er 
overstromingsgevaar dreigde, zodat de bevolking tijdig maatregelen kon 
treffen.

 ▶ Op de rotonde bij Blokzijl de 3e rechts nemen, richting Blankenham (Kuin-
derdijk). 6,4 km verder, net buiten Blankenham, op splitsing links aanhou-
den (Blankenhammerweg). Einde weg rechtsaf (Oosterringweg). 

7  In de Orchideeën Hoeve zijn in de tropische tuinen duizenden soorten 
orchideeën te bewonderen. In dit overdekte junglepark van 25.000 m2 lei-
den slingerende paden u langs aapjes, vissen, vlinders en papegaaitjes. 
Door het Land van ANWB benoemd tot leukste uitje van Flevoland 2019 
(Oosterringweg 34, Luttelgeest; open: ma.-za. 9-18, zo. 10-18 uur).

 ▶ Na 2,5 km op de rotonde de 1e rechts nemen, richting Kuinre (Kuinder-
weg). 

8  Het voormalige vestingstadje Kuinre lag evenals Blokzijl vroeger aan 
de Zuiderzee. In het Kuinderbos (Hopweg) liggen de resten van de Kuinder-
burcht. De laaggelegen vesting (in verband met de watervoerende slot-
gracht) kwam in de 15e eeuw buitendijks te liggen maar functioneerde 

ANWB Gastvrij Plus: 
de leukste adresjes voor 
onderweg

Een toertochtje wordt nog leu-
ker als je fijne adresjes hebt 
waar je onderweg even kunt 
stoppen voor koffie met taart 
of een lekkere lunch. Die adres-
jes vindt u bij ANWB Gastvrij 
Plus, een groeiend netwerk 
van locaties die variëren van 
cafés en restaurants tot ijssa-
lons, bezienswaardigheden en 
pannenkoekenhuizen … ANWB 
Gastvrij Pluspunten zijn her-
kenbaar aan een geel vignet 
op de deur of de winkelruit. 
ANWB Gastvrij Pluspunten ge-
ven soms korting op vertoon 
van de ANWB Ledenpas. Vraag 
de bediening of er 
een actie loopt.



nog een kleine eeuw. Na de drooglegging van de Noordoostpolder kwa-
men de restanten weer boven water. De slotgracht en de burchtheuvel zijn 
in de oorspronkelijke staat teruggebracht.

 ▶ Voorbij tankstation (Esso) op rotonde 2e rechts nemen, Kuinre in 
(Burchtstraat) en meteen rechtsaf (Vijverpark). Vóór parkje links aanhou-
den. Vóór kerk linksaf en weer links aanhouden, omhoog naar dijk.

 ▶ Voorbij watertoren, aan de linkerhand, rechts aanhouden (Bouwdijk). 
Buiten Kuinre dit dijkje (Lindedijk) ruim 5 km volgen (later Kloosterdijk 
geheten). Einde weg linksaf (Lageweg). In Ossenzijl over witte brug. 

9  Bij de ingang van natuurgebied De Weerribben ligt een Staatsbosbe-
heer-buitencentrum met een permanente expositie over de vervening, de 
rietcultuur en de moerasflora en -fauna; aardige wandelmogelijkheden 
(Hoogeweg 27, Ossenzijl; open: apr.-okt. ma.-zo. 10-17 uur, ’s winters on-
regelmatig).

 ▶ Na 3,2 km, bij rode richtingwijzer (voor fietsers), schuin rechtsaf (Lakeweg). 
Driesprong met ANWB-paddenstoel rechtdoor (Lakeweg). Einde weg bij 
ANWB-paddenstoel linksaf (Hareweg). Na ruim 600 m rechtsaf (Paasloër 
Allee). Einde weg rechtsaf en meteen linksaf (Binnenweg). 

10  Paasloo heeft een fotogeniek kerkje met een zeer oude ‘Noormannen-
deur’. Het interieur is door houten posten in drieën gedeeld. Op het kerk-
hof ligt J.C. Bloem, een van Nederlands beroemdste dichters, begraven. 
Zijn grafschrift luidt: ‘Voorbij, voorbij, o en voorgoed voorbij’.

 ▶ Einde weg rechtsaf (Paasloërweg). Volg de N-weg ruim 3 km en ga op krui-
sing met richtingwijzer rechtsaf, richting Steenwijkerwold. In Steenwij-
kerwold einde weg linksaf en meteen rechts aanhouden (langs muziek-
kapel). Vóór kerk rechts aanhouden. Langs watertoren en bij verkeerslicht 
rechtdoor, richting Tuk. 

11  De oorspronkelijke dijkgracht, stadswallen en bastions van de oude 
vestingstad Steenwijk zijn gedeeltelijk bewaard gebleven. Een onderdeel 
van de stadsmuur was het aardige Swindermanpoortje. In het stadspark 
Rams Woerthe staat het in jugendstil opgetrokken voormalige woonhuis 
van industrieel Jan Hendrik Tromp Meesters, sinds 1919 in gebruik bij de 
gemeente. Sinds 2014 huist hier een museum voor de uit Steenwijk af-
komstige beeldhouwer Hildo Krop (Gasthuislaan 2; open: za., zo., di.-do. 
11-16 uur). In dit park bevindt zich ook een oorlogsmonument, van Hil-
do Krop. In een historisch pand is het Stadsmuseum Steenwijk onderge-
bracht. Bijzonder aardig in het museum is het kruidenierswinkeltje (Markt 
64; open: di.-za. 13.30-16.30 uur). De Boterwaag in de Waagstraat heeft 
een trapgevel uit 1642. 

 ▶ In Steenwijk bocht naar rechts volgen (‘Doorgaand verkeer’). Neem op de 
rotonde de 2e rechts (Tukseweg). Over witte brug. Hou voorbij Lidl bij een 
parkeerplaats, aan de linkerhand, rechts aan, vóór enkele oude, witte pan-
den langs (Kornputsingel). Bocht naar rechts en bocht naar links  volgen. 



Neem op de rotonde de 1e rechts, richting Giethoorn (Schansweg). 
 ▶ Op volgende rotonde de 2e rechts nemen, richting Giethoorn. Na circa 

750 m bij richtingwijzer linksaf, richting Giethoorn, en ga meteen linksaf, 
de smallere 60 km-weg op. 

12  De eerste nederzetting in dit gebied werd in de 13e eeuw gesticht door 
vluchtelingen uit het Middellandse Zeegebied. Zij troffen hier horens van 
wilde geiten aan, die waarschijnlijk tijdens de St.-Elizabethsvloed waren 
omgekomen. Daarom noemden zij hun nieuwe woonplek Geytenhoren, 
dat daarna Geythorn werd en later Giethoorn. Het huidige dorp – met zijn 
grachten en vaarten, waarover pittoreske hoge bruggetjes zijn gebouwd 
– ontstond door het werk van de turfgravers. De vervening veroorzaak-
te de plassen en om het turf te vervoeren groef men verbindingskanaal-
tjes die Giethoorn in de 20e eeuw wereldberoemd hebben gemaakt. In de 
oude met riet gedekte boerderijen wonen niet alleen boeren, maar ook 
kunstenaars en voormalige stadsbewoners. Hoofdzakelijk langs het Bin-
nenpad zijn aardige galerieën en musea te vinden. In Museumboerderij 
‘t Olde Maat Uus krijg je een beeld van het wonen en werken in Giethoorn 
in de 19e en 20e eeuw. Te zien zijn onder meer oude ambachten, gebruiks-
voorwerpen en er is een paaltjasker (molen) te bezichtigen (Binnenpad 
52; open: apr.-okt. dag. 11-17, nov.-mrt. za.-ma. 11-17, in schoolvakanties 
dag.).

  Klassieke horeca aan de kanaaltjes van Giethoorn, met uitzicht op de Wie-
den. Bij Hotel De Harmonie (Beulakerweg 55) kunt u de hele dag terecht 
voor allerlei maaltijden, hapjes en dranken. Dagelijks geopend.

 ▶ In Giethoorn steeds rechtdoor, de hoofdweg door het dorp volgen (Beu-
lakerweg). Na 2,5 km bij richtingwijzer rechtsaf, richting Steenwijk, en 
meteen linksaf op voorrangsweg (N334). Na 5 km op T-kruising met rich-
tingwijzer linksaf, richting Wanneperveen (Veneweg). 

13  Het lange straatdorp Wanneperveen is een watersportcentrum in het 
Overijssels plassengebied. Hier ligt een groot aantal oud-Saksische boer-
derijen met ‘kameelruggen-’. Ze kregen die bijnaam vanwege de oplopen-
de noklijn.

 ▶ Door Wanneperveen en na 5.5 km, buiten het langgestrekte dorp, einde 
weg rechtsaf, richting Meppel (Nieuwe Dijk). Op de rotonde de 3e rechts 
nemen, richting A32. Neem op de volgende rotonde de 1e rechts Meppel 
in (Handelsweg). Na bijna 500 m, bij ‘bo-rent’, linksaf (Zomerdijk) en 1e 
weg links nemen (Zomerdijk). 

 ▶ Einde weg, bij Gamma-Welkoop, rechtsaf (Steenwijkerstraatweg). Over 
grijs-witte brug. Op rotonde de 2e rechts nemen (Ceintuurbaan). Deze 
ringweg volgen. Onder het viaduct door. Aan de linkerkant doemt het sta-
tion op. Hier eindigt de route.

14  De naam Meppel kwam al in 1141 voor. Doordat Meppel via het Mep-
peler Diep verbonden was met de Zuiderzee, bloeide al vroeg een intensief 
handelsverkeer met Holland op, met name turf werd hier verscheept naar 
de grote steden in het westen. In het oude centrum treft u de Hollandse in-



vloeden uit die tijd nog aan. De protestantse kerk heeft een monumentale, 
15e-eeuwse toren, die voorzien is van een koepeltje uit 1827. Het Drukke-
rijmuseum Meppel behandelt de geschiedenis van het schrift; vanaf de 
oudste tekens die de oermens in steen kraste, tot het huidige alfabet. Op 
weekdagen zijn er demonstraties van oude en hedendaagse productieme-
thoden, zoals papier scheppen, zetten en drukken (Kleine Oever 11; open: 
di.-za. 13-17 uur).


