
 

 

 
 
 
 

De omgeving van Belt-Schutsloot verkennen? 

 
Heetveld  (6km) 
In Heetveld is het geologisch monument de Zandkoele. Hier wordt op een met houtsnippers en schelpen 
gemaakte kaart van Scandinavië de herkomst van de zwerfkeien aangegeven. In een kleine afgraving is een 
keileemwand te zien. 
 
St. Jansklooster (7 km) 
Bezoekerscentrum “De Wieden” van Natuurmonumenten (natuurmonumenten.nl) 
Hier komt u van alles te weten over het ontstaan van dit unieke gebied ‘De Wieden’. 
Wandelen over het Vlonderpad en het Laarzenpad (route te downloaden via app). 
Beklim de watertoren voor een adembenemend uitzicht, zaterdag van april t/m oktober (€ 5, kinderen € 3) 
 
Genemuiden (7 km als u gebruik maakt van de pont) 
Het Tapijtmuseum, Klaas Benninkstraat 2a. Hier krijgt u een beeld hoe de biezen voor de bekende Gene-
muider matten werden geoogst, gedroogd en verwerkt. Demonstraties brengen de geschiedenis tot leven.  
Stoomgemaal Mastenbroek, Kamperzeedijk 7. Van mei tot oktober 1x per maand stoomdag 
 
Zwartsluis (8 km) 
Schoonewelle, Museum voor Natuur en Ambacht Sluuspoort, Handelslade 25. Permanente collectie 
geprepareerde dieren en wisselcollecties. Buismans koffiecorner en theetuin 
 
Giethoorn (8 km) 
Museumboerderij ’t Olde Maat Uus, Binnenpad 52. Geeft een goed beeld van wonen en werken in de 
afgelopen eeuwen in Giethoorn. 
Museum De Oude Aarde, Binnenpad 43. Kraak een 80 miljoen jaar oude kristalbol. Bekijk fossielen en  
terrarium 
Schelpengalerij Gloria Maris, Binnenpad 115. Unieke collectie sieraden van schelpen, bloedkoraal en parels. 
Histomobiel (tussen Dwarsdjjk en Giethoorn), rondstruinen tussen oldtimers en vele nostalgische voorwerpen 
 
Wanneperveen (8 km) 
Schapenboerderij De Boer met boerderijwinkel, Veneweg 57.  Leer alles over schapen en wol. Open, alleen 
op afspraak: 0522 - 281260, schapenboerderijdeboer.nl 
Wandelen over Kiersche Wijdepad en Veenweidepad (route te downloaden via app) 
 
Vollenhove (11 km ) 
Een Hanzestadje met een leuk haventje, historische gebouwen, stijltuinen en gezellige terrassen. 
Lanz Bulldog Museum, oude tractoren met gloeikopmotor 1921-1955, dinsdagavonden in juli en augustus 
gratis rondrit in de Lanz Bulldog Express over het hoge land van Vollenhove. 
 
Hasselt (12 km) 
Hanzestadje met een beschermd stadscentrum. Sfeervolle grachtenpanden, historische geveltjes en leuke 
doorkijkjes. Neem ook een kijkje in het oude stadhuis. 
Kalkovens tonen de geschiedenis van vier eeuwen kalkbranden. Unieke gebruiksvoorwerpen en een 
videopresentatie geven een beeld van het productieproces. Juni t/m augustus maandag t/m vrijdag 13.00 – 
16.00 uur. Kalkovenwegje 3, kalkovenshasselt.nl 
 
Meppel (12 km) 
Struin door de oude binnenstad. U kunt er ook goed winkelen. Leuk zijn de Meppeler donderdagen in juli en 
augustus met verschillende thema’s, muziek, markten etc. 
 
Rouveen (15 km) 
Bent u creatief?  Kijk eens bij Stegeman’s Textiel, Oude Rijksweg 413,  o.a. folklorestoffen en quiltstoffen 
 
Blokzijl (15 km) 
Prachtige koopmanshuizen rondom de havenkolk. De schutsluis is een grote trekpleister. Jaarlijks  worden ca. 
20.000 schepen geschut. 



 

 

Museum ‘Het Gildenhuys’,  Kerkstraat 7. Hier ziet u hoe men in vroegere tijden leefde en werkte. Mei t/m 
september, 14.00 - 17.00 uur, zondags gesloten 
 
Staphorst (16 km) 
Staphorster museum boerderij, Gemeenteweg 67. 
Neem een kijkje in de wondere wereld, die Staphorst heet. 
 
Steenwijk (ca. 16 km) 
Bezoek met rondleiding aan de in een mooi park gelegen Jugendstil Villa Rams Woerthe uit 1899. 
Gasthuislaan 2. Open 11.00 – 16.00 uur, ma en vr gesloten, € 8,-, jongeren 12-16jr € 5,- 
St. Clemenskerk,  Hallenkerk uit de 15e eeuw. De toren uit 1467 is te beklimmen  
Kermis- en Circusmuseum,  Markt 56 
Stadsmuseum Steenwijk 
 
Marknesse  (19 km) 
Waan u in de Provence. Wandel door de lavendelvelden en verwen je neus met een heerlijke geur. 
Boerderijherberg Lavandula, Uiterdijkenweg 45. Tot 31 oktober. Maandag gesloten. 
Klein Afrika Beeldentuin en expositie, met Afrikaanse kunst, Uiterdijkenweg 48, kleinafrika.nl 
Maïsdoolhof en Tulpenpluktuin, Steenwijkerweg 26, aanmelden in de Boerenshop voor uitleg, geopend 
maandag-zaterdag 10-17 uur, € 4,- p.p. 
 
Scheerwolde (20 km) 
Palingkwekerij ’t Diep, Steenwijkerdiep Noord 12a. Rondleiding in juli en augustus op dinsdag en zaterdag om 
11.00 uur  
 
Witte Paarden (20km) 
In deze buurtschap ten noordoosten van Steenwijk ligt het geologisch monument Wolterholten, een 
verzameling zwerfstenen. Naast het monument is een heemtuin. Op 2km naar het oosten liggen de 
zwerfstenen Koe en Kalf. Tip: wandelroute Wandelen door de (pre)historie 15km (anwb.nl) 
 
Havelte (21 km) 
Vlinderparadijs Papiliorama, Van Helomaweg 14, geopend elke dag van 9-16 uur,  
€ 7,-, 3-12 jaar € 5,-, geen honden en andere huisdieren 
 
Luttelgeest (21 km) 
De Orchideënhoeve, Oosterringweg 34. Een tropisch paradijs. Geheel overdekt. Met duizenden orchideeën 
en vlindervallei. Geopend elke dag 9 - 18 uur, € 14,-, 4-12 jr € 8,-, 65+ € 13,- 
 
Kallenkote/Steenwijk (23 km) 
Dierenpark Taman Indonesia. Met o.a. een kleine dierentuin met bijzondere dieren uit Indonesië, paalwoning 
en Indische hapjes. Ook erg leuk voor kinderen. Zie het overzicht met evenementen.  
 
Schokland (25 km) 
Het eiland, dat bij de drooglegging van de Zuiderzee een deel van de NO-polder is geworden.  Het Schokland 
museum geeft een beeld van het leven van de Schokker bevolking en de drooglegging van de Noord Oost 
polder. Het museum is gevestigd in een aantal gebouwen rondom het historische kerkje. di t/m zo  11 - 17 uur, 
€ 7,50, kinderen € 5, museumkaart gratis 
 
Kampen (26 km) 
Hanzestad met een prachtige skyline en veel historische gebouwen. De bruine vloot ligt langs de kade van de 
IJssel. 
Ikonenmuseum, Buiten Nieuwstraat 2. Kom meer te weten over de betekenis van ikonen uit de oosters-
orthodoxe traditie 
Stedelijk museum Kampen, een interessant streekmuseum. 
 
Zwolle (29km) 
Hanzestad met een mooi oud centrum. 
Museum De Fundatie, Blijmarkt 20. Mooie collectie beeldende kunst, prachtig gebouw. 
 
Heino (45km) 
Kasteel Nijenhuis in is onderdeel van Museum De Fundatie. Ook daar een mooie collectie en een prachtige 
beeldentuin. 



 

 

 
Veenhuizen (60km) 
Het Pauperparadijs: de Maatschappij van Weldadigheid sloot in 1823 een contract met de Nederlandse 
regering om 4.000 wezen, 1.500 bedelaars en landlopers en 500 gezinnen op te nemen. Later werd het een 
gevangenis. Een bezoek aan het Gevangenismuseum is geen straf, maar een leuk dagje uit voor jong en oud! 


