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1.14 Giethoorn, vervoer over water 

Bij het bekijken van foto’s over het vervoer over water in Giethoorn is 

duidelijk te zien dat er meerdere typen vaartuigen waren. Ik heb dat 

nagevraagd bij Museum Giethoorn, afdeling Historie Giethoorn, en 

ook wat meer informatie gevonden op een schepenlink, en op de 

betreffende pagina zoeken op “giet”. 

Hieronder staan de vier meest voorkomende. De anderen zij vaak 

afgeleiden. Maar de twee kleinste en de twee grootste zijn soms 

moeilijk uit elkaar te houden. 

Reader is in samenspraak met en gecontroleerd door Afd. Historie 

Giethoorn, 

Museum Giethoorn Olde Maat Uus 

Ronald van Loenen 

oktober 2021 
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Giethoorns bootje, Gieters bootje, Bootien 

Kleine geroeide open boot verwant aan de Giethoornse punter. Er 

bestonden twee-riems en vier-riems exemplaren. De vier-riems 

exemplaren (voor twee roeiers) waren tot 5,5m lang en ca. 1,1m. 

breed. De twee-riems was ca. 4,8 bij 1 meter. De holte bedroeg ca. 

43 cm. 

Het bootje, werd en wordt in Giethoorn met de punterboom voort 

bewogen. Alleen op Dwarsgracht werd er soms geroeid en soms op 

de meren. 

https://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/index.php?woord=geu
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Dit eenvoudige type werd van ca 2 cm dik vurenhout gebouwd. Het 

hout werd niet krom gebrand maar gewoon op spanning gebogen. 

Hierdoor ontstond een vrij spits symmetrisch model. De boorden 

vielen ca. 25 graden naar buiten en werden over de stevens gezet. 

Het schuitje had dus verborgen stevens. De bouw duurde ca. 1 dag. 

De schuitjes werden voor boodschappen en kleine karweitjes 

gebruikt. Er scheen ook een zeilende variant te bestaan. Deze had 

een iets breder vlak. 

Maten: 5,5 / 4,8 meter lang, 1,1 / 1,0 meter breed, geen roer 
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Giethoornse punter 

Scheepstype, tevens gebruikt als aanduiding van een groep van 

schepen met ongeveer dezelfde bouwwijze. 

Houten, later ook stalen, en zelfs polyester, boot 

met een knikspantromp  (spanten niet gebogen 

maar hoekig = goedkoper) en naar buiten 

vallende stevens. Vrij slank gebouwd, vroeger 

meestal geboomd, maar vaak ook zeilend.  

De punter meet ca. 6,3m bij 1,45m bij ca. 47cm holte en kan ca. 

1000kg laden. Het vlak is ca. 4,9m lang en ongeveer 95cm breed. 

Grootste breedte op iets meer dan een derde van voor.  

De zijden zijn gemaakt van één stuk hout ongeveer 45cm breed en 

vallen ca. 35 graden naar buiten. Inwendig zijn er ACHT spanten, 

kurven, die op ca. 60 cm van elkaar staan. Voor- en achterin het 

vaartuigje bevindt zich een klein dekje.  

Op iets minder dan 1/3 van voor staat de 

mast waaraan een sprietzeil gevoerd werd. 

Het scheepje bezat slechts één zwaard, 

een zogenaamde overhanger.  

Het scheepje had een vrij groot driehoekig 

roer met hoge kop waarom het helmhout 

lag.   

Maten: ca. 6,3 meter lang, 1,45 breed en 

diepte laadvloer 74 cm. 

knikspant 
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Giethoorns vlot, Gieters vlot 

Tussen de Giethoornse bok en de Punter in liggend scheepstype. 

Afhankelijk van het aantal spanten, elf tot dertien stuks, ca. 8,5 tot 

10 meter lang, maar altijd ongeveer 2,15m breed en 50cm diep. 

Gemaakt voor het vervoer van enkele koeien, mest, melk en hooi, 

maar ook gebruikt door aannemers e.d. 

Varianten zijn het melkvlot en het veervlot. 

Vorm en indeling als de bok, maar de zijden bestaan uit één gang 

met een ca. 15cm hoog boeisel. De zijde valt ongeveer 35 graden 

naar buiten en is gemaakt van 3cm dik eikenhout. 

Giethoorns melkvlot: gelijk aan het gewone vlot. Tussen het voorste 

en achterste dwarsschot echter voorzien van een gesloten plankier 

dat op het boeisel ligt. 
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Giethoorns veervlot: gelijk aan het gewone vlot. Tussen het voorste 

en achterste dwarsschot echter voorzien van een aantal brede, 

langsscheeps liggende, houten planken, die in het midden een strook, 

het speur vrijlieten. 

Het veervlot voer wekelijks met waren naar en van de markt in 

Meppel. 

Maten: 8,5 / 10 meter lang,  2,5 meter breed,  50 cm diep 

 

 

 

Vervoer van melkbussen door 

de melkvaarder per Gieters 

vlot in 1926 in Giethoorn. 

Rechts vooraan een Gieters 

bootje. 

 

  

 

 

Giethoornse bok, Gieterse bok 

Grootste vaartuig uit de groep van de Giethoornse punter. Vrij fors en 

stevig vaartuig met, afgezien van het puntige voor- en achterschip, 

een constante breedte. Lengte ca. 11,5m, breedte ca. 2,7m, holte ca. 
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0,6 meter. De bok werd meestal geboomd, maar bij gunstige wind 

kon een sprietzeiltje gevoerd worden. onder meer gebruikt voor het 

vervoer van vee, hooi en riet.  

De bok was meestal eigendom van de 

plaatselijke scheepmaker die het 

vaartuig verhuurde. 

Met ca. 1,7m brede vurenhouten vlak 

is over bijna gehele lengte vlak en 

overal even breed. Alleen de uiteinden 

zijn spits toelopend een weinig, ca. 

5cm, getild. De ca. 35 graden naar 

buitenvallende zijdes bestaan uit twee 

eikenhouten gangen. De 

tussenliggende ruimte is voorzien van 

een buikdenning (laadvloer). Inrichting van voor en achterschip zijn 

verder ook gelijk. Schuin oplopend naar de stevens ligt een 

voordekje. De eerste Giethoornse bok werd in 1922 door Garriet Vos 

gebouwd. Ook alle andere oude bokken zijn door hem gebouwd. Een 

andere bokkenbouwer was er niet. 

Maten: Lengte ca. 11,5m, breedte ca. 2,7m, holte ca. 0,6 meter. 

 

Koeien worden voor vervoer in de 

bok geplaatst. Koeien worden altijd 

om en om geplaatst, dus kop – 

kont- dit is om het gewicht te 

verdelen 
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Divers 

 

Punter en Gieters bok. 
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.  

Punters zeilend op het Bovenwiede. Met de punter kwam vroeger ook 

de bakker, groenteboer en petroleumventer langs. 

 

Scheepswerf Schreur met op de voorgrond het melkersbootje, op de 

werf de punter en de grote boot is het vlot. 
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Gieterse bok en punter. 

 

Gieterse bok. 
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Kruidenier Hendrikus Zeefat rond 1955 met een punter. 
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Oudere foto Giethoorn in museum met punter. Te lang voor een 

bootje. 

 

Foto Giethoorn in museum met punter. 
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Koeienvervoer per Gieterse bok. 

 

 

Begrafenis per Giethoornse bok 

-.-.-.-.-.- 


