
 
 
We starten in Kampen, in de provincie 
Overijssel met als hoofdstad Zwolle. De oude 
Hanzestad is gelegen aan de benedenloop van 
de IJssel, nabij de uitmonding in het IJsselmeer 
en Keteldiep. Als men goed kijkt in het begin 
van de rit, ziet men mooie, historische 
gebouwen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Wellicht de moeite waard, om eens een 
stadswandeling te doen.        
        

 
 

  
 
We rijden Kampen uit en gaan de dijk 
Kamperzeedijk op. We komen langs het stoom-
gemaal Mastenbroek. Het gemaal is gebouwd in 
1855, om de Mastenbroekerpolder te bemalen. 
Het heeft dienst gedaan tot 1961, toen het 
elektrische gemaal de functie overnam. Het 
technische gedeelte van het stoomgemaal is 
helemaal origineel, compleet en in werking te 
bezichtigen. 

 
 
We vervolgende rit en steken het Zwarte Water 
over met het pontje naar Zwartsluis. 

 

De historie van Zwartsluis voert terug naar eind 
veertiende eeuw. Met ‘Der Swarten Sluys’ werd de 
toegang van het Meppeler Diep naar het Zwarte 
Water afgedamd en ontstond er bewoning. Nadat 
rond 1560 een kanaal Zwartsluis met Giethoorn 
verbond, groeide het dorp langs de voormalige 
Zuiderzeekust uit tot een uitvoerhaven van 
miljarden turven en tierde de scheepvaart-
industrie er weelderig. Die roots zijn nog steeds 
zichtbaar als we de plaats doorrijden. 
 

 
 
 
We rijden door langs het Nationaal Park 
Weerribben-Wieden. Wist je dat het park het 
grootste aaneengesloten laagveenmoeras is van 
noordwest Europa. Het ontstane park in 1992 
bevat een oppervlakte van bijna 11.000 hectare en 
is een waar paradijs voor wandel, fiets-, vaar- en 
natuurliefhebbers. U begrijpt dat we eventueel 
wat ongemakken ondervinden van de fietsers etc. 
verderop in onze toer, want dan rijden we 
namelijk een deel door het gebied.  
 
We passeren plaatsen als Sint Jansklooster, 
Blokzijl, Bantega.  

 
In Bantega wordt om de 2 jaar de Elfsteden 
skeelertoertocht  verreden. Een rit van 225 km op 
één dag. Hier hoop ik dit jaar weer van de partij te 
zijn. Bantega is een dorp in de gemeente De Friese 
Meren.  
 



We rijden langs het Tjeukemeer verder naar het 
noorden. Passeren plaatsen als Doniaga, 
Iddenhuizen, Teroele. Aan de rechterkant 
passeren we Koevordermeer op weg naar 
Langmeer, het uiterste noorden van de rit. 
 
We zakken af naar beneden, om vervolgens langs 
de andere kant het Tjeukemeer te passeren. Het 
Tjeukemeer is het grootste binnenwater van de 
provincie Friesland met een oppervlakte van 
22km². Een welbekend gebied voor de watersport.  
 
We rijden door Langelille, Scherpenzeel, Nijetrijne. 
Aan de rechterkant rijden we langs het riviertje De 
Linde. De Linde is een rivier in Zuid-Friesland in de 
gemeentes Oost- en Weststellingwerf. Tussen het 
meertje Het Wijde en het dorp Slijkenburg vormt 
ze de natuurlijke grens tussen Overijssel en 
Friesland. Vervolgens gaat de route door het 
prachtige park De Weerribben.  
 
We zakken verder af naar het zuiden en gaan om 
Giethoorn heen en pakken een stukje provinciale 
weg, met links en rechts water genaamd 
Belterwijde, op weg naar Hasselt en steken het 
Zwarte Water over.  
 
In ‘s Heerenbroek komen we langs een mooie, 
voormalige  zuivelfabriek uit 1914 naar plannen 

van G.B. Broekema. Het in Jugendstilvorm 
uitgevoerde fabrieksgebouw met schoorsteen 
werd in 1916 vergroot. Het laad- en losperron 
dateert uit omstreeks 1930.  
 
Na de sluiting in 1979 dient het nu nog deels als 
fabricage van poederproducten, voornamelijk 
bakkerijgrondstoffen. Wat er in de toekomst met 
de fabriek wordt gedaan, daar is men nog mee 
bezig.  
 

 
 
 
We rijden alweer, na een mooi stukje van 
Nederland, naar het eindpunt in Kampen. 

 

 
Ik hoop en ga ervan uit, dat u zult genieten van de rit, dus tot ziens bij de zomertoer 2021. 

 

Namens de toercommissie,  

Marco Ravensbergen en Olof Rense. 

routekaartje                                                                                       

 


