
FLAL Hollands Venetiё-wandelroute, Giethoorn, afstand 25 km., 2021 

start: Hollands Venetiё, Beulakerweg167, Giethoorn Parkeerplaats rood 7 

 

01. vanaf parkeerplaatsop het fietspad LA 

02. bij Petersteeg RD fietspad volgen, bij 

Maaiensteeg RD fietspad volgen 

03. fietspad volgen bij verlaten Giethoorn 

04. op kruising Veneweg RD weg oversteken 

05. bij Y-1043/12 LA, bij Y-1043/13 RD 

06. einde weg RA richting Fkpp 63 (je loopt nu 

op het Overijssels Havezatenpad) 

07. weg door Wanneperveen blijven volgen tot 

Y-5691/1 en Wkpp C 44, hier LA, 

Bovenboersepad 

08. bij brug en Ps 21432, Wkpp C 43 over de 

brug 

09. einde Bovenboersepad bij Fkpp 61 LA,  

Frensensteeg 

10. bij Ps 21307 vóór brug RA, na 2e bruggetje 

bij Ps 24690 RA, Zuiderpad 

11. bij Ps 24691 RA, Zuiderpad, pad over brug 

naar rechts volgen Langesteeg 

12. bij Ps 24303 RD 

13. bij café Fanfare RD ± 9,6 km. afgelegd 

14. vóór kerkje RA, na eetcafé Ristorante 

Venezia voetpad RA 

15. einde voetpad RD asfaltweg volgen 

(Kerkweg) 

16. Kerkweg volgen tot Middenbuurt nr 2-7-9 

hier RA, 1e pad na heg LA 

17. einde pad op weg RA 

18. 1e weg RA Molenweg, Molenweg naar 

rechts over bruggetje volgen 

19. dit pad volgen tot einde, laatste stuk is 

asfaltweg Appensteeg 

20. einde bij Wkpp C 21 LA Beulakerweg, bij 

Y-7856/6 RA weg VOORZICHTIG oversteken 

en bij Y-7856/7 RA weg volgen 

21. na brug schuin RD Kapelweg 

22. half verhard pad vóór loodsen LA, het pad 

aan de rechterkant van de wijk volgen 

23. bij brug grind/zandpad RA 

24. einde pad LA afgelegd + 18,5 km en direct 

RA over bruggetje Oude Kerkweg 

25. einde grindpad Oude Kerkweg RD en vóór 

water LA, voor restaurant Otterskooi langs en 

pad langs water volgen 

26. bij Dwarsgracht 11 t/m. 21 RA over 

bruggetje, einde pad bij Wkpp C 39 LA richting 

Giethoorn 

27. bij Y-13628/2 RD richting Giethoorn, bij Y-

13627/2 RD richting Giethoorn, bij Wkpp C 33 

RD  

28. de Jonenweg volgen tot einde bij kruising 

na jachthaven RA 

29. bij Wkpp C 32 RA over de brug, na de brug 

weg oversteken en op fietspad RA dit volgen 

tot de finish bij Hollands Venetië, afgelegd ± 

24,6 km. 

LA = linksaf     -     RA = rechtsaf     -     RD = rechtdoor     -     LAH = links aanhouden 

RAH = rechts aanhouden     -     Y = ANWB-richtingaanwijzer     -     Ps = ANWB-paddenstoel 

Wkpp = wanaelknooppuntpaal  -  Fkpp = fietsknooppuntpaal 

 

Wandelen is gezond, het is de lichaamsoefening waar geen gymnastiekzaal voor nodig is, het is het 

recept zonder medicijn, afslanken zonder dieet te houden, de huidverzorging die niet uit een potje 

komt en het is de rustgever zonder pil en het is ook nog gezellig om met collega-wandelaars samen te 

wandelen.  

 

Wil je meer info over de Wsv.de FLAL die deze wandelroute, en nog veel meer routes, mogelijk heeft 

gemaakt, kijk dan op www.flal.nl 

 

En een lidmaatschap bij een wandelvereniging heeft ook nog meer voordelen. 

 

 

                                                                 

http://www.flal.nl/

