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Kampeerweek Paasloo (O) 

Van 13 tot 20 augustus 2022 

Camping Krolsbergen 

Onze camping bevond zich vlakbij Paasloo, een van de vele kleine dorpen in dit gebied met een lange 
voorgeschiedenis waar het leven zich in een dorps tempo heeft ontwikkeld en - gelukkig - ook nog 
steeds verloopt. De haast van de Randstad is hier ver te zoeken. 

Paasloo maakt deel uit van de gemeente Steenwijkerland in de provincie  Overijssel en ligt op de grens met 
Friesland bij Nationaal Park Weerribben-Wieden, De Eese en Giethoorn, de Rottige Meente en het Bran-
demeer ten (noord)westen van Steenwijk en Oldemarkt. 

De camping 

Een voor ons doen grote camping, uitgezocht en aanbevolen door ons lid Henny die zelf vlakbij in Ol-
demarkt woont. Zij bleef dus lekker thuis maar nam wel actief deel aan zowel het smeden van plannen 
als de uitvoering daarvan. Je bent echt wel bevoorrecht als je in zo’n mooie omgeving mag wonen. 

Op de camping was een veld voor ons gereserveerd wat helaas niet helemaal voldoende was om ie-
dereen bij elkaar te zetten. Enkelen stonden daardoor op een naastgelegen veld maar gelukkig nog 
altijd op loopafstand voor het koffie- en borreluurtje. 

Bijzondere kenmerken van de omgeving 
Zowel door de hoge temperaturen als de geplande fiets- en wandeltochten is het er niet van gekomen 
om een aantal bezienswaardigheden in de omgeving te bezoeken maar die best wel vermeldenswaard 
zijn. Denk daarbij aan de in 1942 in allerijl gebouwde kunstbunker in Paasloo, de tonmolen bij recrea-
tiecentrum ’t Binnenhof 
 

 
 
de Hervormde Kerk uit 1336 en het Harmonium Museum in Paasloo. En voor de literaire geesten onder 
ons konden we als we dat wilden ook nog het graf van de beroemde dichter J.C.Bloem en zijn voorma-
lige echtgenote Clara Eggink bezoeken welke in Paasloo zijn begraven. Verder kent Paasloo nog een 
aantal bijzondere rijksmonumenten zoals Het Vervenershuisje en het zg. Baarhuis op de begraafplaats. 
Maar nogmaals, het extreem warme weer heeft de notoire museum- en cultuurbezoeker ervan weer-
houden daar deze keer aandacht aan te besteden. Volgende keer dan zullen we maar zeggen. 
 
Natuur en recreatie 
En dan de omgeving met zijn enorme oppervlakte aan natuur, erfgoed, veel, heel veel water, enorme 
rietvelden en veengebieden. Met allemaal schitterende mogelijkheden om te wandelen, fietsen, va-
ren, zwemmen en vissen voor de liefhebbers. En daar is dan ook enthousiast gebruik van gemaakt. Er 
waren door diverse mensen vooraf fiets- en wandelroutes uitgestippeld op kaarten en in apps waar in 
verschillende samenstellingen enthousiast gebruik van is gemaakt. En dan telkens weer de verbazing 
over de bijzondere namen van dorpen zoals Dwarsgracht, Nederland, Muggenbeet, Moddergat e.v.a.  
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeente_(bestuur)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Steenwijkerland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Provincie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaal_Park_Weerribben-Wieden
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Eese
https://nl.wikipedia.org/wiki/Giethoorn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Steenwijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oldemarkt
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Een extra attractie waren de verschillende pontjes over sloten en vaarten. De meeste waren handbe-
diend waarbij de spierkracht van met name de mannelijke deelnemers werd aangesproken zoals op 
onderstaande foto’s goed is te zien. Hoe zo gendergelijkheid? Als het erop aankomt zijn wij mannen 
toch altijd weer degenen die de – in dit geval logistieke – problemen mogen oplossen.  
 

 
 
Naast de Weerribben-Wieden en de Rottige Meente is een bijzonder gebied de loop van het riviertje 
De Linde welke westwaarts ineens de Lende gaat heten om daarna over te gaan in de Kuinder (Kuun-
der) of Tjonger en uitmondt in het Tjeukemeer bij Echtenerbrug. Het is toch ongelofelijk dat het 
plaatsje Kuinre ooit een belangrijke vissershaven was welke in directe verbinding stond met de Zuider-
zee (Suydersee)? Wat overigens ook geldt voor stadjes als Vollenhoven en Blokzijl. Groepjes van ons 
hebben verschillende routes langs deze rivier gefietst en kwamen altijd weer terug met enthousiaste 
verhalen over de afwisselende natuur en de vele bezienswaardigheden en vergezichten. 
 
Het is zo langzamerhand genoegzaam bekend dat velen van ons onderweg graag neerstrijken bij ho-
reca waar iets lekkers wordt geserveerd. Een bijzondere traktatie was de appeltaart van molen De 

Rietvink. Deze molen is (helaas of gelukkig?      ) alleen in het weekend geopend en ondergebracht in 
een stichting. De molen met horeca en een galerie wordt gerund door vrijwilligers waarvan de belang-
rijkste naast de molen in een woonark woont, echt in the middle of nowhere! 
  
Als inwoonster en kenner van het gebied heeft Henny een paar van ons meegenomen op een wande-
ling over een laarzenpad welke dwars door de rietlanden leidt. Op zich een prachtige tocht ware het 
net dat we wel de vogels misten die normaliter in dit gebied in groten getale aanwezig zouden moeten 
zijn. Waarschijnlijk was de combinatie van de langdurige droogte en het warme weer een factor van 
belang. Maar wat erg opviel was het ontbreken van veel insecten welke je in zo’n nat gebied toch wel 
mag verwachten. En helaas is het zo: geen insecten, dan ook geen vogels. 
 

 
 



3 
 

En dat de natuur in de Weerribben veel te bieden heeft toont bijgaande foto aan. Bij de tent van Addie 
streek deze libelle neer op een wasknijper en Addie was er als de kippen bij om daar deze prachtige 
foto van te maken. 
 

  
 
Een week is eigenlijk tekort om dit gebied goed te kunnen ontdekken en bezoeken dus hopelijk komt 
er in een van de volgende seizoenen weer een mogelijkheid om ergens in dit gebied met de club nog 
eens neer te strijken. 

Het slotdiner op donderdagavond bij Restaurant Pieter Poot in De Blesse was zoals gebruikelijk weer 
erg gezellig en goed verzorgd. We hebben klaarblijkelijk een goede neus voor dit soort gelegenheden, 
ik ben althans nog niet een keer teleurgesteld geweest. Wel moesten we er een eindje voor fietsen 
maar dat was het alleszins waard. En wat betreft de terugweg ook goed voor de spijsvertering.  

Met tot slot de hartelijke dank van alle deelnemers aan Ineke en Henny voor hun inspanning en in-
breng om er weer een heel geslaagde week van te maken.  

Pieter 

 

 

 
 
 
 


