Kijk voor meer informatie op www.friesemeren.nl
genieten van een groter vaargebied.

Overzichtskaart
vaarroutes

in water- en wegverkeer aan. Zo kunt u kiezen voor meer vaarroutes en
vaarmogelijkheden, meer recreatieve voorzieningen en pakt de knelpunten
Het Friese Merenproject van de provincie Fryslân zorgt voor betere

Grenzeloos varen
en zoek naar de dichtstbijzijnde VVV.
Kijk voor meer informatie op www.beleefFriesland.nl/vvv

Azm

fietsverhuur en tips om lekker te gaan eten, krijgt u bij de VVV.

Doorvaarthoogte vaste brug 30,00 m

waardigheden, campings, hotels, evenementen, fietsroutes,

of beweegbaar. Diepgang 2,10 m

dorpswandelingen, rondleidingen, toeristische kaarten, beziens

Bzm

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

Doorvaarthoogte vaste brug 12,50 m

Loop even binnen bij de VVV

of beweegbaar. Diepgang 1,90 m

Kijk voor meer informatie op www.beleeffriesland.nl/watersport

Czm

Een bezoek aan Fryslân maakt u hoe dan ook een beetje watersportliefhebber.

Doorvaarthoogte vaste brug 12,50 m

onderweg van karakteristieke dorpen en steden met uitstekende faciliteiten.

of beweegbaar. Diepgang 1,70 m

in Europa. Dé manier om de provincie te verkennen, is vanaf het water! Geniet

Cm

Fryslân heeft namelijk het grootste aaneengesloten watergebied aan b
 innenmeren

Doorvaarthoogte vaste brug 3,00 m

De wind in de zeilen. De zon aan de hemel. Een perfecte dag op de Friese meren.

of beweegbaar. Diepgang 1,50 m

Hou je van water, dan kom je naar Fryslân

Dm

je beleven. En wel in het écht!

Doorvaarthoogte vaste brug 2,50 m

welkom om het eigen karakter van de provincie te ontdekken. Want Fryslân moet

of beweegbaar. Diepgang 1,30 m

Wat al eeuwenlang wordt beweerd, is waar: Fryslân is anders. U bent van harte

Alle maten zijn t.o.v. het streefpeil

Fryslân beleef je écht!
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Lits- Lauwersmeerroute
Staandemastroute

dan kom je naar

Turfroute

water,

Woudaaproute

(speciaal voor kinderen)

Hou je van
Hou je van

water,
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Varen wordt
een familie-uitje

SKS skûtsje, de trots van Woudsend. Na Woudsend voert de route naar Heeg. Je legt hier

De vele kinderactiviteiten maken van deze vaarroute een

Dé manier om met de kinderen het centrum van Heeg te ontdekken is per kano!

ontdekkingsreis voor het hele gezin. Stap aan wal bij Terherne,
Langweer, Woudsend, Heeg, IJlst of Sneek en laat je verrassen.

gemakkelijk aan in het centrum voor een ijsje op één van de vele terrassen. Nog een tip:

Onderweg naar Sneek kom je nog één van de kleinste Friese 11 steden tegen; IJlst.
Neem de kinderen mee tijdens een tochtje met de melkvaarder of neem een kijkje
bij de plaatselijke klokkenmaker. Verder door het groene land komt Sneek in zicht.

Wie vanaf Sneek over het Snitser Mar vaart, komt Terherne tegen, het dorp van Hielke
en Sietse Klinkhamer. Hier komt de bekende jeugdboekenserie ‘de Kameleon’ tot leven.
Deze route is vernoemd naar de molen in het dorp: de Woudaap. Tijdens een praamtocht beleven de kinderen spannende avonturen als polsstokspringen, vlotten bouwen
en moeraswandelen. Terherne is met de diverse jachthavens, s urfvoorzieningen en vele

e1,00

Ook hier is met kinderen genoeg te doen. Het Modelspoormuseum en het Fries
scheepvaartmuseum zijn een echte aanrader. Daarnaast is het vernieuwde dagrecreatie
terrein De Potten een ideale plek, met een heuse waterspeelplaats voor de kleintjes.
Welkom op de Woudaaproute!


www.beleeffriesland.nl/woudaaproute

• Woudaaproute (speciaal voor kinderen)

visstekjes een internationaal bekend watersportdorp.

Lekker spelen in Langweer
Na Terherne gaat de route richting Langweer. Door de centrale ligging een ideale
uitvalbasis voor zeiltochten. Het nieuwe havenkantoor en recreatiegebouw maken de
jachthaven nog aantrekkelijker. Er is zelfs een overkapping om gezellig te b
 arbecueën
en bij het vernieuwde strand zijn kinderspeeltoestellen geplaatst. Vanuit Langweer
maak je ook prachtige fiets- en wandeltochten met het gezin.

Ontdek Woudsend en Heeg
Op naar Woudsend. De passantenplaatsen in de dorpskern zijn verbeterd. Zo stap je
gemakkelijker aan wal. Loop eens binnen bij houtzaagmolen de Jager of bekijk het

Dolle pret bij Avontureneiland
Kameleon Terherne

•
•
•
•
•

Aquaductenroute
Middelseerûte
Lits-Lauwersmeerroute
Staandemastroute
Turfroute

Verassend Fryslân
voor jong en oud

picknickruimte vermaken de kinderen zich op de speeltoestellen. Voorbij Langweer

De nieuwe Woudaaproute laat het hele gezin genieten van het

rustiger geworden om te varen. Geniet van het uitzicht en laat je meevoeren over het

Friese merengebied. Vaar langs Terherne, Langweer, Woudsend

aquaduct.

en Heeg en merk dat kinderen overal welkom zijn.

Het centrum van Woudsend is ook beter bereikbaar gemaakt door de aanleg van de

doorvaren over De Welle. Met een doorvaarthoogte van 1.60 meter niet geschikt voor
alle boten. Daarom is er een alternatief via het Johan Friso Kanaal. Met de komst van
het Jeltesleat-akwadukt, als vervanging van de drukste brug van Fryslân, is het een stuk

rondweg om het dorp. De oude brug is er nog maar door de komst van het Ie-akwadukt
De route is toegankelijk voor zowel motor- als zeilboten en door de vele aanlegmogelijk

hoeft deze brug minder vaak open en dicht. De passantenplaatsen in de dorpskern zijn

heden is het gemakkelijk aan wal stappen. Leg aan in Terherne. In de Klassieke Schepen

verruimd en verbeterd. Doorvaren naar Heeg is ook geen enkel probleem.

Landwegen: fietsen, wandelen
Fietspaden
Wandelpaden

• Woudaaproute
(speciaal voor kinderen)
Vaarhoogte 2,50 meter en hoger

haven hebben beroeps- en pleziervaartuigen, de meeste uit de eerste helft van de
vorige eeuw, een vaste ligplaats aan de kade. Daarnaast zijn er karakteristieke vakantie-

Eindigen in Sneek

huisjes, winkeltjes en de Schepenhal.

Door het schilderachtige landschap arriveren in Sneek. Aan de Zuidwestkant van deze
stad heet het Geau-akwadukt de watersporter welkom. Naast de bruisende stad, met

Aantrekkelijk stukje vaarroute

meer aanlegmogelijkheden, is er ook veel te beleven op het Starteiland. Neem vooral

Ook Langweer is als watersportplaats nog aantrekkelijker geworden. Zo is er een nieuw

een kijkje in het Nationaal Kielboot Trainingscentrum. Een sportaccommodatie voor

havenkantoor, zijn er nieuwe sanitaire voorzieningen en is er bij het strand meer te

zeilwedstrijdtrainingen waarbij het centrum voldoet aan de eisen van NOC*NSF.

doen voor de kinderen. Terwijl de lunch wordt klaar gemaakt in de nieuwe, overdekte

Op het dakterras is het genieten van de zeilwedstrijden op het Snitser Mar.

0 0,25 0,5

1

1,5
km

Vaarhoogte lager dan 2,50 meter
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