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Vaarroute FRIESLAND

(1 week)

Dag 1
Verlaat Stoeten Jachtcharter via de Zijlroede in noordwestelijke richting.
Nu komt u in het meer Groote Brekken, waar u aan het einde over
bakboord (links) de Kromme Ee in vaart en in het Brande Meer komt. Via
Sloten gaat u vervolgens verder over het Slotermeer richting
Woudsend. Deze plaats verlaat u via de Woudsender Rakken en komt
vervolgens in het Heegermeer. Door de vaargeul richting Heeg. Via de
vaargeul in dit meer komt u in de Fluessen. De vaargeul waarin u vaart
blijft u volgen tot in Stavoren
Dag 2
Mogelijkheid 1
U verlaat Stavoren via het Johan Friso kanaal richting Warns. Via dit kanaal komt u in
het meer Fluessen. Ter hoogte van de Leijepôlle gaat u over bakboord (links) naar het
Grote Gaastmeer en het Zandmeer richting Workum vervolgens door de spoorbrug over
stuurboord (rechts) de Trekvaart van Workum naar Bolsward in richting Bolsward. Door
de Kruiswaterbrug komt u in Bolsward.
Mogelijkheid 2 (voor ervaren kapitein en bij goed weer)
U verlaat Stavoren via de Johan Friso sluis naar het IJsselmeer. Hier gaat u in
noordelijke richting naar Hindelopen en door naar Workum. Via Het Zool vaart u
Workum binnen en vaart door de stad. Aangekomen bij de Trekvaart van Workum naar
Bolsward gaat u over bakboord (links) richting Bolsward. Door de Kruiswaterbrug komt
u in Bolsward.
Dag 3
U verlaat Bolsward door de kruiswaterbrug en gaat over
bakboord (links) door de Bolswarder vaart richting Oosthem.
Door de Nijezijl brug over bakboord naar IJlst. Vervolgens door de
Geeuw richting Sneek. Deze stad vaart u in en komt via de
bekende Waterpoort in de stadsgrachten van Sneek.
Dag 4
U verlaat Sneek via de Houkesloot en komt in het Sneekermeer. Het meer in oostelijke
richting oversteken naar de Goingaripster poelen. Vervolgens door de brug Heerenzijl in
de Terkaplerster poelen via de vaargeul dit meer bevaren tot bijna Terhorne wanneer u
bij de Meinesloot bent aangekomen gaat u over stuurboord (rechts) dit kanaal in richting
Akkrum . Door de brug over bakboord (links) in de Kromme Knilles. Wanneer u bij het
Prinses Margriet kanaal bent gekomen gaat u over stuurboord (rechts) dit kanaal in.
LET OP DIT IS EEN DRUK BEVAREN KANAAL MET VEEL BEROEPSVAART. HOUDT
GOED RECHTS.
Nu bereikt u Grou.
Dag 5
U verlaat Grou in noordoostelijke richting via het Prinses Margriet kanaal. Als u bij de
Folkertsloot bent aangekomen gaat u dit kanaal in richting Earnewâld. Hier bent u

aangekomen in het nationaal park de Âlde Feanen, hier kunt u rondvaren en vervolgens
verlaten aan de zuidwest kant via de Geeuw. Aan het eind gaat
u over bakboord (links) via de Graft door de Sijtebuurste Ee en
Wijde of Peanster Ee weer richting Nes . Aangekomen bij Nes
gaat u over stuurboord (rechts) gaat u over het Leppe
akwadukt en door de spoorbrug aan noordzijde van Akkrum
om dit dorp heen. Via de brug komt u in de Meinesloot op de
kruising van waterwegen gaat u over bakboord in Het Deel
richting Heerenveen. Dit kanaal gaat over in het Nieuw
Heerenveens Kanaal.

Dag 6

U verlaat Heerenveen in zuidelijke richting via de Engelenvaart.
Aangekomen op bij de Kuinder of Tjonger gaat u over stuurboord
(rechts) dit riviertje in. U vervolgt deze tot de Pier Christiaansloot
welke u over stuurboord (rechts) invaart richting Echternerbrug.
Vervolgens door het Tjeukemeer en Follegasloot in de Groote
Brekken terug richting Lemmer.

