
Appartementenverhuur 
camping 

“De Polle” 

Activiteiten in de regio 

 Historische Zuiderzeestadjes Blokzijl en 

Vollenhove 

 Bezoekerscentrum “De Wieden”  van      

Natuurmonumenten in St.Jansklooster 

 Schilderachtige waterdorpen zoals        

Giethoorn en Dwarsgracht 

 Zomerfeesten zoals  bijvoorbeeld: 

 Gondelvaart Belt-Schutsloot  
 op de 2e vrijdag in augustus  

 (www.gondelvaartbelt-schutsloot.nl) 

 Bloemencorso St.Jansklooster 

 op de 3e vrijdag in augustus 

Appar tementenv erhuur  “De  Po l l e”  
F am.  W.  t en  Wo ld e  en  A .  d e  Goed e  

Belterweg 88 / 86 

8066 PX 

Belt-Schutsloot 

 

Telefoon: (038) 3866251 en (038) 3866763 

E-mail: info@campingdepolle.nl 

www.campingdepolle.nl 



Waterdorp Belt-Schutsloot 
Het waterdorp Belt-Schutsloot ligt midden in Nationaal 

Park Weerribben-Wieden, tussen de uitgestrekte 

meren, vaarten en rietkragen. De bevolking leefde 

eeuwenlang van turfwinning. Toen rond 1920 de turf 

opraakte, schakelde men over op rietteelt.  

 

Het dorp lag lange tijd geïsoleerd van de buitenwereld. 

Vervoer ging over het water, met de karakteristieke 

punters. Pas in 1930 werd Belt-Schutsloot bereikbaar 

via een fietspad, maar het duurde nog tot 1959 voordat 

een asfaltweg het dorp per auto bereikbaar maakte. 

 

Belt-Schutsloot ligt tussen het Kleine Belterwijde, het 

Schutsloterwijde en het Boschwijde. Haaks op de  

Schutsloot, die het dorp doorsnijdt, ligt de 

Arembergergracht, genoemd naar Johan de Ligne, 

graaf Aremberg. Hij liet de gracht graven tijdens de 

Spaanse overheersing. Ten westen van de 

Arembergergracht liggen de Schinkellanden met het 

Dirkswijde, een fraai natuurgebied met een ongekend 

rijke flora en fauna. Zo zijn er o.a. wilde orchideeën, 

waterlelies, purperreigers, otters, roerdompen en 

reeën.  

Nationaal Park Weerribben-Wieden 
De Wieden en de Weerribben vormen samen het 

grootste laagveengebied van Noord-West Europa. Dit 

beschermde natuurgebied in de Kop van Overijssel is 

ontstaan door het op grote schaal afgraven van het 

veen. Op sommige plaatsen werden door wind en golven 

de oevers weggeslagen, waardoor talloze veenplassen 

ontstaan zijn. Het resultaat is een uitgestrekt 

merengebied, omgeven door rietland en moerasbos. 

 

De Kop van Overijssel heeft meer dan vierhonderd 

kilometer vaarwater, geschikt voor zeilboot, kano, 

motorboot of punter. De meren zijn ook geschikt om in 

te zwemmen, surfen, waterskieën en vissen. Daarnaast 

zijn er in het gebied diverse fietsroutes. Bij vorst is het 

gebied perfect voor de schaatsliefhebber.  

Bij ons komt u tot rust  

Bij ons geniet u in zomer én winter van 

rust, ruimte en de schitterende 

natuur. Ideaal voor waterrecreatie, 

fietsen, schaatsen en hengelsport. Het 

hele jaar door dezelfde huurprijs.  

 

Aan de achterzijde van onze 

woonboerderij beschikken wij over 

twee vierpersoons appartementen, 

direct aan het “Kleine Belterwijde”. 

De appartementen zijn eenvoudig en 

knus. Op de 1e verdieping zijn vier 

slaapplaatsen en op de begane grond  

is een tweepersoons (opklap)bed 

aanwezig.  

Direct het water op 
Vanuit uw appartement stapt u meteen uw motorbootje in 

(apart bij te huren), zodat u het schitterende merengebied 

optimaal kunt verkennen. De unieke ligging met het fraaie 

uitzicht over het “Kleine Belterwijde” maakt “De Polle” tot 

een ideale vakantielocatie, het hele jaar door! 

 


