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vaargebied. Kijk voor meer informatie op www.friesemeren.nl.
verkeer aan. Zo kunt u kiezen voor meer vaarroutes en genieten van een groter
heden, meer recreatieve voorzieningen en pakt de knelpunten in water- en wegHet Friese Merenproject van de provincie Fryslân zorgt voor betere vaarmogelijk-

Grenzeloos varen
informatiepunt.
Kijk op www.touristinfofryslan.nl voor het dichtstbijzijnde toeristische
tips om lekker te gaan eten.
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tourist info

De Friese wereld gaat voor u open. Meer informatie over stads- en

Loop even binnen bij de VVV
Kijk voor meer informatie op www.beleeffriesland.nl.
hoe dan ook een beetje watersportliefhebber.
in de vrije natuur, waar en wanneer u maar wilt. Een bezoek aan Fryslân maakt u
steden met uitstekende faciliteiten. Ervaar de ultieme vrijheid door aan te leggen
wateren en de grenzeloze meren. Geniet onderweg van karakteristieke dorpen en
Ervaar de natuur, door weer en wind. Met de wind in uw haren trotseert u de Friese
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beleven. En wel in het echt!
welkom om het eigen karakter van de provincie te ontdekken. Want Fryslân moet je
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Langgekoesterde wens
wordt werkelijkheid
De Noordelijke Elfstedenvaarroute brengt een wens in
vervulling. Liefhebbers kunnen vanaf de zomer 2013 ook
dit laatste deel van de Elfstedenroute bevaren. Bezoek de

Daarnaast zijn er langs het traject allerlei nieuwe recreatieve voorzieningen: haveninrichtingen, fietsvoorzieningen en nieuwe vaarroutes naar de dorpen. Met de Noordelijke
Elfstedenvaarroute kun je per boot gemakkelijk de noordelijke Friese steden bezoeken.
En dat is zeker de moeite waard! Harlingen is een monumentale havenstad met mooie
Waddentochten. Franeker staat bekend om het Planetarium, hoge bolwerken en diepe
tuinen. Dokkum is een ideaal vertrekpunt naar het Lauwersmeer. Hoofdstad Leeuwarden biedt veel historie, mooie grachten en een levendig centrum.

Geniet van de natuur
De Noordelijke Elfstedenvaarroute is meer dan een verbinding tussen de noordelijke

sfeervolle noordelijke Friese steden en geniet onderweg van

Friese steden. Vanaf het water ontdek je een mooi natuurschouwspel: weidsheid,

de prachtige natuur.

panoramische luchten en het sfeervolle licht dat van de Wadden lijkt te komen. Bij het
Wiersylster Rak en de Blikfeart liggen drie natuurgebieden. Verderop tussen Feinsum en
Bartlehiem ligt nog een vierde: de Wide Mar. Langs de vaarroute kun je met vogelkijk-

Het varen van de gehele Elfstedenroute is voor velen een langgekoesterde wens. De

schermen de vele verschillende vogels bewonderen. Prachtige natuur, sportiviteit en

route was voor watersporters al grotendeels bevaarbaar. Het gedeelte tussen Berltsum

gezellige dorpen zoals Alde Leie, Feinsum en Aldtsjerk; langs de Noordelijke Elfsteden-

(Berlikum) via Bartlehiem naar Leeuwarden bleef echter een lastig stuk. Deze ‘hel van

vaarroute komt het allemaal samen!

het Noorden’ werd een soort ‘droom van het Noorden’: wat zou het mooi zijn als ook dit
laatste deel van de Elfstedenroute te bevaren was! Vanaf de zomer 2013 is deze droom
werkelijkheid. Dankzij uitgebreide werkzaamheden in de afgelopen jaren is de Noordelijke Elfstedenvaarroute klaar om watersportliefhebbers te verwelkomen. In het nieuwe

Stap aan wal en ontdek in Stavoren

vaarseizoen is dit deel bevaarbaar voor boten met een diepgang van 1.30 meter en een

allerlei wandel- en fietsmogelijkheden

doorvaarthoogte van ongeveer 2.40 meter. Zo kunnen ook zij de finish op de Bonkefeart
halen.

Ontdek de noordelijke steden
Ook voor liefhebbers van het bevroren water wordt de noordelijke route gemakkelijker.
Zij hebben op dit traject minder ‘kopzorgen’ vanwege de nieuwe, hogere bruggen.
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Rondje langs de Elfsteden

langs oude gebouwen als ‘De Messingklopper’ en het stadhuis. Sloten, in Zuid-Fryslân, is

In het watersportseizoen 2013 is de hele Elfstedenroute

de volgende bestemming. Een klein maar gevarieerd stadje, waar iedere zomer een IFKS

bevaarbaar. Maak een rondje langs de Elfsteden en ontdek de

Skûtsjesilen-wedstrijd gehouden wordt. Ook de met kinderhoofdjes bestrate straten en
de Korenmolen zijn het bekijken waard.

vele bezienswaardigheden van Fryslân.

Landwegen: fietsen, wandelen

Surfen, schilderkunst en de Simmerwike

Of de Elfstedentocht ’s winters geschaatst kan worden is ieder jaar weer afwachten. Maar

Na Sloten vervolgt de route naar Hanzestad Stavoren, helemaal in het zuidwesten van

zeker is dat hij in het nieuwe vaarseizoen te varen is. Van begin tot eind. Dankzij het werk

de provincie. Dit is de oudste stad van Fryslân en heeft een schilderachtig centrum.

aan de Noordelijke Elfstedenvaarroute kunnen watersporters vanaf zomer 2013 starten

Vanuit daar zijn er mooie wandel- en fietstochten te maken. Iets noordelijker ligt kite- en

in Leeuwarden en finishen op de Bonkefeart. Een aantrekkelijke route, vol met beziens-

surfspot Hindeloopen, met goede aanlegmogelijkheden aan het IJsselmeer. Deze stad

waardigheden. Ontdek de Friese steden!

staat bekend om haar schilderkunst en het schaatsmuseum. Weer iets verder op de route ligt Workum, met Scheepswerf De Hoop en het Jopie Huisman museum. Ook heeft dit

De Waterpoort, lindebomen en de Korenmolen

stadje mooie oude geveltjes en aardewerkateliers. Bolsward is de volgende plaats langs

De tocht start in hoofdstad Leeuwarden, met nostalgische steegjes en gezellige ter-

het traject. Hier kunnen watersporters met de boot bijna tot het centrum varen, om daar

rasjes. Vanaf daar voert het water naar Sneek, dat bekend staat om haar prachtige

te genieten van het beschermde dorpsgezicht. De stad biedt bovendien gezellige eve-

waterpoort. Dit monument uit 1613 is het symbool van de stad. Ook een bezoek aan het

nementen, zoals het Heamielfeest en de Simmerwike. Na Bolsward volgen havenstad

Fries Scheepvaart Museum is erg de moeite waard. Een stukje verder varen en daar is

Harlingen en oude universiteitsstad Franeker. Vanaf daar ligt er een mooie tocht langs

IJlst, met haar door lindebomen omgeven gracht. Een historische stadswandeling leidt

de Noordelijke Elfstedenvaarroute. En niet te vergeten, de finish op de Bonkefeart!
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Aantrekkelijk alternatief voor kleinere boten
Elfstedenroute geschikt voor DM-Klasse
(max 2.40 m hoog en 1.30 m diep)

