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Hoe gebruikt u deze routebeschrijving?
Vroeger waren alle Toeristische Autoroutes bewegwijzerd, met zeskante 
borden. In de afgelopen jaren is de bewegwijzering komen te vervallen; 
mogelijk treft u nog een enkel bord aan. Om de route te volgen heeft u 
deze beschrijving nodig. 
De routeaanwijzingen (▶) worden afgewisseld met achtergrondinforma-
tie over plaatsen en plekken onderweg; de nummers bij die beschrijvingen 
zijn terug te vinden op de routekaart.

• In verband met het veilig volgen van de routebeschrijving raden we aan 
om de route met minimaal twee personen te rijden. 
• Gebruik uw navigatieapparaat of smartphone met google maps (zonder 
route in te voeren) om onderweg de straatnamen en het wegverloop te 
zien.
• Plaatsnamen worden in de route-aanwijzingen alleen aangegeven (vet) 
als u een plaatsnaambord passeert.
• Vermelde straatnamen (tussen haakjes) zijn doorgaans onderweg goed 
zichtbaar; veel navigatieapparaten geven trouwens ook de naam van de 
weg aan waarop u rijdt.
• Mocht u onverhoopt van de route zijn geraakt, rij dan met behulp van 
navigatie naar een punt verderop in de beschrijving (plaats, straat).

Friese Merenroute
afstand: 119 km
begin: Joure

Een groot deel van de zuidwesthoek van Friesland wordt in beslag geno-
men door water. De twee grootste meren, de Fluessen met het Heeger-
meer en het Slotermeer, liggen in het zuiden. Centraal liggen de Lang-
weerder Wielen en het Sneekermeer en dan zijn er nog kleinere meren. 
Deze autoroute voert door het Lage Midden, een ‘inzinking’ in het Friese 
landschap, beneden de zeespiegel. Behalve langs het water in dit water-
sportparadijs gaat het langs charmante oude stadjes en de rand van het 
groene en bosrijke Gaasterland.

Routebeschrijving

Begin: Joure, Firmawei 2
GPS: N52.96396 E5.82382
Het beginpunt ligt in Joure op een bedrijventerrein, de parkeerplaats van 
bouwmarkt Karwei; desgewenst kunt u hier gemakkelijk even stoppen.
Natuurlijk kunt u de route ook op een ander punt in de beschrijving begin-
nen.



Meren
Veel Friese meren ontston-
den door de combinatie van 
storm en water. Bij extreem 
harde wind sloeg het water 
land langs de oevers weg. Bij 
elke volgende storm werden 
de plassen groter. Een aan-
tal kleinere meren ontstond 
door de turfwinning. Door 
de vele verbindende kanalen 
is het Friese Merengebied uit-
gegroeid tot een watersport-
paradijs.

 ▶ Ga vanaf het bedrijventerrein rechtsaf de ringweg van 
Joure op (Haskerveldweg). Over de snelwegen de 1e links 
nemen (Jousterweg). In Haskerhorne bij blauwe richting-
wijzer rechtsaf (Haulsterweg). 

 ▶ Op volgende T-kruising met blauwe richtingwijzer rechts-
af, richting Joure (Haulstersingel). Einde weg bij richting-
wijzer linksaf richting Scharsterbrug. 

 ▶ Rij naar de rotonde in Joure en neem de 3e rechts, richting 
Scharsterbrug (Hollandiastraat). Onder nieuwe snelweg 
door. Door Scharsterbrug. Op zijweg met richtingwijzer 
rechtsaf, richting Langweer (Langwarderdyk). 

1  Mooi is het ‘beschermde dorpsgezicht’ van Langweer: 
de Dorpsstraat met de holle lindebomen en vele restau-
rantjes erlangs en het haventje met de metershoge loop-
brug. In de haven is ’s zomers veel bedrijvigheid: je vaart 
er zo de Langweerder Wielen op. Naast watersportgezel-
ligheid heeft het dorp ook een karakteristieke protestantse kerk (1777), de 
Osingastate (een reconstructie van een gebouw uit 1713), een Regthuis en 
een oud Waaggebouwtje.

 ▶ In Langweer bij school (aan de rechterhand) op kruising linksaf (Lyts Dy-
kje); buiten het dorp bocht naar links volgen. In Idskenhuizen einde weg 
linksaf (Bramerstraat). Einde weg bij richtingwijzer rechtsaf, richting Jou-
re (Finkeburen). 

 ▶ Einde weg bij richtingwijzer rechtsaf, richting Sloten. Bij antennetoren 
rechtsaf, over brug en meteen linksaf, richting Sloten (Gaestdyk). Door 
Tjerkgaast. 

2  Sloten is de kleinste van de Friese elf steden. De bekende stadsgracht 
Het Diep met lindebomen dankt Sleat aan de Friese vestingbouwer Men-
no van Coehoorn. De gracht wordt aan de noordzijde gemarkeerd door de 
Sneeker- of Woudsenderpoort en in het zuiden door de Lemsterpoort. Dit 
is misschien wel het meest fotogenieke punt van Friesland: gracht, poort, 
stellingmolen (1755) en jachthaven in één plaat. Langs de gracht staan 
17e- en 18e-eeuwse huizen met tophals- en trapgevels. Loop ook even het 
kerkje (1647) binnen en bekijk het antieke interieur.

 ▶ In Sleat (Sloten) ringweg volgen over twee bruggen. In Wikel (Wijckel) 
voorbij de kerk rechtsaf (Menno van Coehoornweg). 

3  Balk betekent brug. Langs het riviertje de Luts – verbonden met het 
Slotermeer – staan oude huizen met hals- en trapgevels en een dubbele rij 
linden. Ook het raadhuis (1615, later verbouwd) heeft een trapgevel. Ten 
zuiden van Balk ligt Boswachterij Gaasterland.

 ▶ In Balk op eerste T-kruising met richtingwijzer linksaf, richting Rijs (voor 
fietsers, Jelle Meineszleane). Einde weg bij kerk rechts met de bocht mee 
(Erasmusstraat). Over brug rechtdoor (Wilhelminastraat). Op rotonde 2e 
rechts nemen, richting Harich (Haricherstikke). 

 ▶ In Harich einde weg rechtsaf, richting Elahuizen (Keamerlânswei). Bij rich-



tingwijzer rechtdoor, richting Elahuizen. Op kruising met 
voorrangsweg rechtsaf (Wâldwei). In Elahuizen rechtdoor 
(Mardijk). Bij T-kruising met richtingwijzer linksaf (Trop-
horne). Langs Indyk rijden. 

4  In Woudsend, een watersportplaats met beschermd 
dorpsgezicht, zijn veel oude gevels bewaard gebleven.

 ▶ Op rotonde 1e rechts nemen, richting Balk. Op volgende 
rotonde 3e rechts nemen, richting Sneek. Door aquaduct. 
Op rotonde 2e rechts nemen, richting Sneek. 2,6 km ver-
der op rotonde de 2e rechts nemen en door tunnel. 

 ▶ Op volgende rotonde weer 2e rechts nemen. In Hom-
merts op rotonde 2e rechts nemen (Hettingawei). In Osingahuizen over 
groen-witte brug en op rotonde de 2e rechts nemen, richting Heeg (Lytse-
huzen). Op volgende rotonde de 2e rechts nemen (De Skatting). 

5  Heeg was lange tijd het centrum van de palingvisserij. Tot 1914 werd 
vanuit hier paling naar Londen geëxporteerd waar de Heeger palingvis-
sers tot 1938 hun eigen ligplaats op de Thames hadden, vlakbij de Tower 
Bridge! In het wapen van Heeg is nog steeds een paling afgebeeld. Nu is 
het vooral een schattig watersportdorp met haventjes, jachtwerven, zeil-
scholen en goede cafés.

 ▶ In Heeg bij richtingwijzer rechtsaf, richting Gaastmeer (Nijedyk/De Burd). 
Op T-kruising net voor Gaastmeer rechtsaf, richting Oudega (Wieldijk). In 
Lytse Gaastmar rechts aanhouden. Bij T-kruising met richtingwijzer recht-
door, richting Oudega. 

 ▶ In Oudega vóór kerk rechtsaf, richting Heeg (Hagemadyk). Op driesprong 
rechts aanhouden. Op rotonde 2e rechts nemen, richting IJlst. Op vol-
gende rotonde 3e rechts nemen, richting IJlst (Alde Skatting). Einde weg 
rechtsaf, richting IJlst (Nijesyl). Door Nijezijl. 

6  Ook IJlst hoort bij de Friese elf steden. IJlst is dan wel niet zo groot, het 
heeft wel sinds 1268 stadsrechten. De stad was bekend om zijn scheeps-
bouw en handelspositie en ontstond aan de Oude Ee of Ye, een riviertje 
tussen de Zuiderzee en de Middelzee. Een restant daarvan is het grachtje 
met daaraan de 17e- en 18e-eeuwse kapiteins- en koopmanswoningen 
met overtuinen waarop vroeger de was werd gebleekt. Het Messingklop-
perhuis (1669, Eegracht 31) heeft de aardigste trapgevel. Bij de haven 
staat de 17e-eeuwse houtzaagmolen De Rat (open: za. 9-17, mei-sep. ook 
op wo.-vr. 10-17 uur).

 ▶ In IJlst op rotonde bij station 2e rechts nemen, richting Sneek. Op T-krui-
sing met verkeerslicht rechtdoor (Zuidwesthoekweg). 

7  Sneek geniet internationale bekendheid vanwege het skûtsjesilen en 
de Sneekweek: twee grote zomerse zeilfestijnen. Maar het is ook gewoon 
een mooi stadje. De schitterende Waterpoort heeft tweelingtorens. De 
poort was een onderdeel van de stadsomwalling en stamt in de huidige 

Terpdorpen
Langs de route liggen ver-
scheidene terpdorpen zoals 
Gau (Gauw), Terzool (Terso-
al) en Rauwerd (Raerd). Die 
dorpjes zijn gebouwd op en 
rond een terp, een kunst-
matige heuvel waarop je bij 
hoogwater je toevlucht kon 
zoeken.



vorm uit 1613. Het oorspronkelijk 15e-eeuwse stadhuis 
aan de Marktstraat kreeg in de 18e eeuw een rococofaça-
de. In het Fries Scheepvaart Museum en de Sneker Oud-
heidkamer (Kleinzand 14-16; open: ma.-za. 10-17, zo. 12-
17 uur) krijg je een goed beeld van de geschiedenis van de 
Friese scheepvaart. Het Nationaal Modelspoor  Museum 
(Dr. Boumaweg 17b; open: di.-za. 10-17, zo., ma. 13-17 
uur) geeft een beeld van 150 jaar spoor in Nederland.

  Aan de rand van het oude centrum van Sneek staat de 
Stadsherberg Sneek (Lemmerweg 8). In het Grand Café 
van de Stadsherberg kunt u terecht voor lunch en diner en 
natuurlijk voor koffie met zelfgemaakt gebak. Open: dag. 
vanaf 8 uur (nov.-feb. zo., ma. gesloten).

 ▶ In Sneek op rotonde 2e rechts nemen, langs tankstation 
(V.d. Belt). Langs station aan de linkerhand. Bij verkeers-
licht rechtsaf (Parkstraat). Op rotonde 2e rechts nemen 
(Prins Hendrikkade). Op volgende rotonde 4e rechts ne-
men (Leeuwarderweg). 

 ▶ Deze weg steeds rechtdoor volgen, over drie rotondes, tot 
buiten de stad, richting Scharnegouten. Op rotonde 1e 
rechts nemen, richting Goënga. Door Goënga. Einde weg 
linksaf, richting Gauw. Door Gauw. Door Sibrandabuorren. 

 ▶ Door Tersoal. In Poppenwier einde weg rechtsaf, richting 
Raerd (Harstawei). Op kruising met richtingwijzer linksaf, 
richting Raerd. In Raerd vóór de kerk rechtsaf, richting 
Jirnsum (Buorren). Einde weg linksaf (Hegedyk). 

 ▶ Einde weg rechtsaf, richting Jirnsum (Rijksweg). In Jirnsum op T-kruising 
met richtingwijzer linksaf, richting Grouw (voor fietsers), en over brug 
(Reinerswei). Spoorlijn oversteken, onder snelweg door.

8  Grouw ligt bij het Pikmeer en de Wijde Ee en was vroeger een schip-
pers- en handelsdorp. Tegenwoordig draait het hier vooral om (water)re-
creatie. De St. Piterkerk is in oorsprong 12e-eeuws. Bij de kerk staat de 
18e-eeuwse houten kerkhofpoort Het Poartehûs. Museum Hert fan Frys-
lân (Stationsweg 1; open: wo.-zo. 13.30-17 uur) toont de collectie van de 
Friese schrijversfamilie Halbertsma.

 ▶ In Grou (Grouw) op rotonde de 1e rechts nemen, rechts aanhouden (Bur-
stumerdyk). Op splitsing rechts aanhouden, langs snelweg rijden. Onder 
aquaduct door. Einde weg rechtsaf (Birstum). Vóór doodlopende weg 
rechtsaf (‘Doorgaand verkeer’). Weer onder een aquaduct door. 

 ▶ In Akkrum einde weg rechtsaf, onder snelweg door en onder spoorlijn 
door. Einde weg rechtsaf en ‘Doorgaand verkeer’ volgen. Met bocht mee 
naar links. Bij kerk rechts aanhouden (Heechein). Over blauwe brug. Op 
zijweg met richtingwijzer linksaf, richting Terherne (Jinshuizen). 

9  Terherne is een watersportdorp dat bekend werd door de verhalen over 
Sietse en Hielke Klinkhamer, het bekende duo uit de Kameleonboeken. 
In  ’Kameleon Terherne’ (Koailân 2; open: eind apr.-medio okt. za., zo. en 

ANWB Gastvrij Plus: 
de leukste adresjes voor 
onderweg

Een toertochtje wordt nog leu-
ker als je fijne adresjes hebt 
waar je onderweg even kunt 
stoppen voor koffie met taart 
of een lekkere lunch. Die adres-
jes vindt u bij ANWB Gastvrij 
Plus, een groeiend netwerk 
van locaties die variëren van 
cafés en restaurants tot ijssa-
lons, bezienswaardigheden en 
pannenkoekenhuizen … ANWB 
Gastvrij Pluspunten zijn her-
kenbaar aan een geel vignet 
op de deur of de winkelruit. 
ANWB Gastvrij Pluspunten ge-
ven soms korting op vertoon 
van de ANWB Ledenpas. Vraag 
de bediening of er 
een actie loopt.



dag in schoolvakanties) komt u alles over hen te weten.

 ▶ Over groen-witte brug en Terherne in. Over blauw-witte brug. 

  Net voorbij Kameleondorp Terherne ligt rechts van de route Restaurant 
Meer van Lenten (Utbuorren 50, Terherne). Op een prachtig terras aan 
het water kunt u genieten koffie, lunch of tapas. Dagelijks geopend vanaf 
10.30 uur.

 ▶ Buiten het dorp weer over een brug en 500 m verder zijweg links afslaan, 
richting Terkaple (Oenemawei). Door Terkaple en aan het eind van de weg 
linksaf (Fjildwei). Door Akmarijp. 

10  De aanwezigheid van beroemde klokkenmakerijen en het bekende 
koffie-, thee- en tabaksconcern Douwe Egberts maken van Joure een be-
drijvig dorp. De Midstraat rijgt een aantal fraaie 18e-eeuwse gevels (en 
gevelstenen) aaneen en in de authentiek ingerichte 19e-eeuwse winkel 
De Witte Os kun je ouderwets verpakt snoepgoed, koffie en thee kopen. 
Het Museum Joure (Geelgietersstraat 1-11; open: di.-za. 10-17, zo. 13-17 
uur, mei-okt. ook ma. 13-17 uur) geeft een veelzijdige indruk van Friese 
ambachten, met een koffie- en bakkerijmuseum, een klokmakerij en een 
kopergieterij. In de tuin staat het 18e-eeuwse geboortehuis van Egbert 
Douwes, de grondlegger van het Douwe Egberts-concern.

 ▶ In Joure einde weg linksaf (Haskerveldweg). Deze hoofdroute volgen. Op 
de 2e rotonde de 1e rechts nemen, naar het parkeerterrein van Karwei. 
Hier eindigt de route.


