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!

Aquaductenroute
Middelseeroute

Fryslân

Lits- Lauwersmeerroute
Staandemastroute

dan kom je naar

Turfroute

water,

Woudaaproute

(speciaal voor kinderen)

Hou je van
Hou je van

water,

dan kom je naar

Fryslân

Aquaductenroute:
ongemerkt de weg
overvaren

Jeltesleat-akwadukt:

Het merengebied in het Zuidwestelijk deel van Fryslân
heeft maar liefst vijf aquaducten. Die maken het mogelijk

Diepgang:

2,10 meter

Het Jeltesleat-akwadukt vlakbij

Breedte:

15,50 meter

Hommerts – Jutrijp vervangt sinds eind

Lengte:

530 meter

2007 de Jeltesleatbrug, de drukste brug
van Fryslân.

Aquaduct Houkesloot:
Diepgang:

1,70 meter

Het aquaduct Houkesloot maakt sinds 2003

Breedte:

15,50 meter

deel uit van de Stadsrondweg-Oost van

Lengte:

282 meter

Sneek. Het ontlast de Sneker binnenstad en
is een verbetering voor de recreatievaart.

Geau-akwadukt:

om ongehinderd door dit deel van de provincie te varen en

Diepgang:

1,70 meter

Sinds 2008 is het Geau-akwadukt een belang

zijn een goede oplossing voor knelpunten waar water- en

Breedte:

50 meter

rijk onderdeel van de drukke Rijksweg A7 bij

Lengte:

750 meter

Sneek. Het maakt de stad beter bereikbaar

wegverkeer elkaar kruisen.

en geeft watersporters een alternatieve
route voor het Prinses Margrietkanaal.

e1,00

• Aquaductenroute

Galamadammen-akwadukt:
Diepgang:

2,10 meter

Het Galamadammen-akwadukt, eind 2007

Breedte:

20,75 meter

in gebruik genomen, zorgt ervoor dat het

Lengte:

394 meter

vaarverkeer in het Johan Frisokanaal en
het wegverkeer op de provinciale weg N359
(tussen Bolsward en Balk) elkaar niet langer
hinderen.

Ie-akwadukt:
Diepgang:

1,90 meter

Het Ie-akwadukt is in 2007 geopend en

Breedte:

10 meter

maakt een einde aan de krappe en onveilige

Lengte:

453 meter

situaties voor watersporters bij de brug
midden in Woudsend.

Geau-akwadukt

•
•
•
•
•

Middelseerûte
Lits-Lauwersmeerroute
Staandemastroute
Turfroute
Woudaaproute (speciaal voor kinderen)

Het gevoel van vrijheid

het Ie-akwadukt kan deze brug vaker worden bediend voor de scheepvaart. Op het
terras bij de brug blijft het gezellig druk. In het dorp zelf draait de oude korenmolen

Varen door het zuidwestelijk deel van de Friese meren is

Het Lam nog steeds. Stap even binnen en kijk naar de ambachtelijke p
 roducten!

nog aantrekkelijker geworden. De bouw van vijf aquaducten

water klinken vrolijke stemmen. Voorbij Heeg is de openheid nóg groter g
 eworden

geeft de watersporter ruim baan: in plaats van wachten voor

door het Jeltesleat-akwadukt bij Hommerts. Vanaf het talud genieten wandelaars

bruggen is het nu lekker doorvaren.

Vanaf De Fluezen is ook de route via Heeg een optie. Vanaf de terrasjes aan het

Fietspaden

Naar Sneek

Wie vanaf het IJsselmeer bij Stavoren Fryslân binnenvaart, voelt zich vrij in het open

Op naar Sneek door het groene land. Aan de Zuidoost- en Zuidwestkant van

landschap. Bij Galamadammen wordt dat niet langer onderbroken door de drukke

deze bruisende stad heten twee aquaducten de watersporter welkom. Vanaf het

brug. Het aquaduct is naadloos in het landschap ingepast. Vlakbij het aquaduct

Snitser Mar, waar ook het supermoderne starteiland ligt, varen boten via het vrolijk

kijken oeverzwaluwen ons na vanuit hun eigen nestwand. Met aan de ene kant het

gekleurde aquaduct Houkesloot over het verkeer heen, de stad in. Vanaf IJlst biedt

Koudumerbos en aan de overzijde het meer De Morra is de variatie in flora en fauna

het imposante en toch luchtige Geau-akwadukt een mooie doorkijk naar de stad.

hier groot. Het aquaduct kent daarom speciale doorgangen voor zowel land- als

Mensen wandelen over de vlonder langs het water en de nieuw beplante rietoever.

www.beleeffriesland.nl/aquaductenroute

waterdieren.

Terwijl je Sneek binnenvaart, vergeet je bijna dat dit een drukke kruising is van weg,
spoor en water. In de stad zelf is veel te doen. De Sneker binnenstad ademt sfeer.

Lekker vlot

Vermaak is er genoeg: winkels, terrassen, het Fries Scheepvaartmuseum, het Model-

Verder richting Sneek gaat het vanaf De Fluezen in het knusse Woudsend ook vlotter

spoormuseum of de oude distilleerderij van Weduwe Joustra. Vanaf het water zien

dan voorheen. De brug is er nog, maar door de aanleg van een rondweg met daarin

de kades er prachtig uit. Aanleggen maar!

Jachthaven
Trailerhelling
Aanlegplaats
Vuilwaterstation
Pont
Café / Restaurant
Hotel
Museum
Vogelkijkhut
Aquaduct
Brug
Sluis
Vaarroute
Fietsroute
(ANWB)
Wandelpad
Autosnelweg
(Nat.) hoofdweg
Bebouwing
Fietsroutenetwerk
JF-66

LP-1

Groene boei
Landbaken groen

JF-96

Rode boei

LP-15

Landbaken rood
Vaarwater
Vaarwater, minder
dan 1 m diep
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Landwegen: fietsen, wandelen

van het landschap en het uitzicht over de nieuwe zwemplas en het aquaduct.

www.beleeffriesland.nl/sneek

Wandelpaden

• Aquaductenroute
Vaarhoogte 2,50 meter en hoger
•
•
•
•
•

Vaarhoogte lager dan 2,50 meter

Middelseerûte
Kleine vaarten/kanoroutes
Lits-Lauwersmeerroute
Staandemastroute
Turfroute
Woudaaproute (speciaal voor kinderen)

