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Varen in De Wieden voor groepen      
 
Algemeen: 
• De fluisterboten “Zwarte Stern” en “Aalscholver” varen van april t/m oktober vanaf Bezoekerscentrum De Wieden. 

• De vaartocht staat onder leiding van een deskundige schipper/natuurgids. 

• Maximale groepsgrootte: 24 personen (= 1 boot). 

• Leeftijd vanaf 6 jaar.  

• Het zijn open boten, het gaat om de natuurbeleving. Er zijn geen voorzieningen aan boord.  
Tip: Warme kleren aan en rekening houden met bescherming tegen een bui en/of de zon.   

• Graag 15 minuten voor vertrek melden aan de balie, de boten vertrekken op tijd.  

• Indien de aanvrager van de tocht lid is van Natuurmonumenten wordt de ledenprijs gehanteerd.  
 
Verdronken dorp april t/m oktober 
Varen naar het verdronken dorp Beulake, uitstap bij veentent/veenschuur, info over turfwinning, korte wandeling over 
vlonderpad. 
Duur                  : 1¾ uur 
Kosten  : leden € 171,50 / niet leden € 245,- 

 
Ontdek De Wieden april t/m oktober 
Varen door sloten, over groot open water en door het karakteristieke waterdorp Dwarsgracht. Een ideale 
kennismaking met De Wieden. 
Duur  : 1¾ uur 
Kosten  : leden € 171,50 / niet leden € 245,- 

 
Vaartocht wilde bloemen aanbevolen periode mei t/m half juli 
Varen rondom Dwarsgracht met een uitstapje naar een hooiland, waar de gids je alles vertelt over de bijzondere 
planten en wilde bloemen die hier groeien. 
Duur  : 3 uur 
Kosten  : leden € 241,50 / niet leden € 345,-  
Opmerking : laarzen meenemen voor bezoek hooiland 
  : periode juni/juli kunnen er veel muggen zijn, advies bedekkende kleding 
 
Zwerfvaartochten april t/m oktober 
Onze boswachters nemen je mee naar hun favoriete plekken in De Wieden. Altijd weer anders, ga mee op avontuur! 
Duur  : 3 uur 
Kosten  : leden € 241,50 / niet leden € 345,-  
 
Vaartocht aalscholvers alleen periode: april t/m half juli 
Na een uur varen door De Wieden nemen we een kijkje in de aalscholverkolonie, waar we deze prachtige vogels van 
dichtbij zien. In het voorjaar prachtige vergezichten nu het riet nog laag is.  
Duur  : 3½ uur 
Kosten  : leden Natuurmonumenten € 276,50 / niet leden € 395,-  
Opmerking : inclusief kort verblijf in kijkhut van ± ½ uur 
 
Vaartocht eendenkooi  aanbevolen periode: augustus t/m eind oktober 
Varen door Dwarsgracht naar eendenkooi “De Grote Otterskooi” met een wandeling van een uur door het moerasbos 
rondom de kooi. 
Optie  : onderweg pauzeren bij restaurant Otterskooi 
Duur  : 3½ uur exclusief restaurant, inclusief is 4 uur 
Kosten  : met koffiepauze: leden € 311,50 / niet leden € 445,- (= 4 uur) 
    zonder koffiepauze, leden € 276,50 / niet leden € 395,- (= 3,5 uur)  
    deze prijzen zijn exclusief consumpties. 
Opmerking : wandeling van een uur over moeilijk begaanbaar terrein 

: alleen geschikt voor mensen waarvoor ongelijk terrein geen enkel probleem vormt 
 : laarzen meenemen voor bezoek kooi 
  : periode mei/juli, in de kooi bedekkende kleding dragen i.v.m. vele muggen 
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Vaartocht  Belt-Schutsloot aanbevolen periode: eind mei t/m eind augustus 
Varen door de smalle slootjes en kleine meertjes of kolkjes rondom Belt-Schutsloot. Het gebied rondom het waterdorp 
Belt-Schutsloot is landschappelijk erg gevarieerd.  
Optie  : onderweg pauzeren bij restaurant Otterswold 
Duur  : 3½ uur exclusief restaurant, inclusief is 4 uur 
Kosten  : met koffiepauze leden € 311,50 / niet leden € 445,- (= 4 uur) 

  zonder koffiepauze leden € 276,50 / niet leden € 395,- (= 3,5 uur) 
   deze prijzen zijn exclusief consumpties. 
 
Kleurrijk avondlicht avondexcursie periode mei t/m september 
Varen en genieten van de speciale sfeer en het avondlicht in De Wieden. 
Duur  : 2 uur  
Kosten  : leden € 231,50 / niet leden € 305,-  
 
Voor vroege vogels ochtendexcursie periode april t/m half mei 
Varen en genieten van de stilte en het vogelkoor in De Wieden. 
Duur  : 2 uur  
Kosten  : leden € 231,50 / niet leden € 305,-  

 
Stiltevaartochten april t/m oktober 
Tijdens deze speciale tochten zwerven we in stilte over het water van Nationaal Park Weerribben-Wieden.  
Een rustgevende vaartocht die jouw groep een unieke kans geeft even uit het drukke bestaan te stappen.  
Duur  : 2 uur 
Kosten  : leden € 231,50 / niet leden € 305,- 
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