Een prachtige dag kanoën in het Nationale Park De Wieden.
Met zijn vieren hebben we een kanotocht gemaakt door de Wieden. We, dat zijn Gerbrich, Reina,
Herman (tochtleider) en Hilde.

Hieronder de voorgenomen route.

Startpunt was de Ronduite, tussen de
Beulakerwijde en de Belterwijde. Na een
prachtige draaimanouvre met keren op de
weg met aanhanger konden we parkeren bij
de Ronduite. Daar stonden mooie karretjes
klaar om de afstand tussen auto en water te
overbruggen.

Met een flinke wind (noordoost 4) kwamen we de
haven van de Ronduite uit het Beulakermeer op.
Leuke golfjes. Op naar Giethoorn via het kanaal
tussen De Blauwe Hand en Steenwijk.

In Giethoorn veel Aziatische toeristen die ons
allen graag op de foto zetten.

Bij het beroemde Smits Paviljoen aan het
Bovenwijde koffie met taart in de zon uit de
wind. Heerlijk.
Het was de hele dag zonnig en heerlijk warm.

En vandaar door naar Dwarsgracht, net zo’n mooi dorp aan het water als Giethoorn maar dan kleiner
en veel rustiger.
Hier was het weer hoog tijd voor een pauze. Dat had de tochtleider prima ingepland. Bij de
Otterskooi even weer lekker op het terras. Om daarna weer met voldoende energie aan het derde
deel te beginnen dat ook het laatste deel bleek te zijn, al was dat niet helemaal zo gepland.

Volgens de routeplanning zouden we na een kort stukje door
Dwarsgracht op de Beulakerwijde uitkomen maar door een
andere afslag kwamen we daar niet helemaal uit. Via een andere
route die zeker net zo prachtig was, kwamen we uiteindelijk ook
weer op de Beulakerwijde uit waar we langs de oever konden
varen, lekker in de luwte en daarna recht oversteken met de
wind in de rug en lekkere golfjes mee naar de Ronduite, het
eindpunt van de tocht. Daarmee kwamen we niet meer langs het
bezoekerscentrum van de Wieden maar hoefden we ook niet
nog een heel stuk dwars op de wind terug te varen. En zo
werden we rond 17 uur de haven van Ronduite ingespoeld met
veel golf en wind. Een prachtige tocht in een bijzonder mooi
gebied waar we graag nog een keer weer gaan varen.

