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SNEEK LIGT MIDDENIN HET
FRIESE-MERENGEBIED.
DANKZIJ DEZE LIGGING IS
DE GEZELLIGE STAD-METDE-WATERPOORT DE
IDEALE UITVALSBASIS
VOOR DE MOOISTE
VAARROUTES DOOR HET
WEIDSE FRIESE LAND.

VERTREKPUNT
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IN HET HART VAN
HET MERENGEBIED
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Over sloten, poelen en meren

TOERVAREN LANGS
AKKRUM EN GROUW
De opeenvolging van smalle slootjes, bescheiden poelen en weidse meren zorgt op deze route voor
afwisseling. Het drukke en altijd gezellige Grouw is de ideale plaats voor een tussenstop.

V

ertrekpunt van deze route is de
Kolk, recht voor de Waterpoort. Je
verlaat de stad via de Woudvaart. Een aangename verrassing zal zijn dat er vanaf
dit jaar geen bruggengeld meer wordt
gevraagd voor de doorvaart van Sneek. Via
de Langweerder Vaart en de Fammensrak-

ken bereik je het intieme Jentjemeer en
de Langstaartenpoel. De Gudsekop brengt
je op de weidse Goingarijpster Poelen,
voorbij de Heerenzijlbrug volgen de Terkaplester Poelen. Na een slalom tussen de
eilandjes vaar je over de Meinesloot naar
Akkrum-Nes en daarna over de slinge-

rende Nesser Zijlroede naar het Pikmeer.
Natuurlijk leg je even in Grouw aan voor
een wandeling ‘om de kerk’ en een terrasbezoekje. De terugweg loopt over het
drukbevaren Prinses Margrietkanaal en
via de Houkesloot vaar je het centrum van
Sneek weer in.

Op het Prinses Margrietkanaal kun je altijd drukke
beroepsvaart verwachten.

Aan het einde
van de vaarroute kom je
weer uit bij de
waterpoort.

De laagste brug
van de route ligt
over de FamBij scheeps-

mensrakken.

werf van der
Meulen aan de
Woudvaart ligt
altijd wel een
mooi houten
scheepje.
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Ook in Grouw is het niet altijd
even gemakkelijk om een aanlegplaats bij het centrum te vinden.

Eilandje middenin het
Jentjemeer.

In Akkrum en
Nes lijken bijna
alle huizen aan
het water te
staan.

Overal op en rond het Sneekermeer vind je de
mooiste aanlegplaatsen.

Vanaf dit jaar is het bruggengeld in Sneek afgeschaft
DE PLAATSEN

VAARINFORMATIE

Grouw

Maximale maten

In het gezellige watersportdorp staan
de kleine huisjes dicht bijeen om de
12e-eeuwse St.-Pieterskerk. De opvallende zadeldaktoren van de kerk zie je al
van verre. Bij het Theehuis of Hotel Oostergoo is het buiten goed toeven. Een
leuk en goed restaurant middenin het
dorp is Jonas in de Walvis.

De lengte van deze route is 46,5 km. Het meest beperkende deel
van de route is het slootje de Fammensrakken. De maximale
diepgang is hier 1,20 m en door de hier gelegen vaste bruggen is
de maximale doorvaarthoogte van de vaarroute beperkt tot 2,75
m. Als alternatief kun je via de Langweerder Wielen en de Noorder Oudeweg - stop voor koffie bij zeilboerderij Rufus - naar de
Goingarijpster Poelen varen. Op deze ‘omleidingsroute’ tref je een
beweegbare brug en een maximumdiepgang van 1,80 m.

Akkrum-Nes

Beroepsvaart

Sinds 1350 is er hier een nederzetting en
ook Nes is al oud. Een populaire bestemming, ook vanwege de ligging aan de
staande-mastroute. Het bekendste
dorpscafé heet Kromme Knillis.

Een deel van de vaarroute loopt via het Prinses Margrietkanaal,
Frieslands drukst bevaren kanaal. Blijf in ‘t zicht en maak ruimte
door dichtbij de stuurboordoever te varen. Dit is verplicht op het
kanaal. Kijk goed uit voordat je oversteekt.

Aanleggen
Terhorne
Ooit groot in de handelsvaart naar de
Oostzee, is Terhorne tegenwoordig
vooral bekend als Kameleondorp. Het
dorp uit deze kinderboekenserie is hier
als attractie compleet nagebouwd.

Onderweg zijn aan en rond het Sneekermeer talloze vrije aanlegplaatsen aan eilanden en graswalletjes te vinden, zoals op de Goingarijpster Poelen en de Wijde Ee tussen Grouw en Akkrum. Ook in
de dorpen zelf zijn voldoende aanlegplaatsen nabij het centrum,
aan de kades of in de jachthaven.
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Zeilwedstrijd op het Sneekermeer.

Via de Geeuw
vaar je de
stad uit.
‘Het Lam’ in Woudsend is de oudste korenmolen van Friesland.

Sneek, IJlst, Heeg en Woudsend

ONDER ZEIL
LANGS STEDEN
EN DORPEN

Met een gunstige
windrichting kun
je op de Wijde
Wijmerts prima
zeilen.

Deze vaarroute loopt dwars door de bebouwde kom van twee steden,
Sneek en IJlst, en doet twee dorpen aan: Heeg en Woudsend. Tussendoor tref je het open Friese landschap en twee ruime meren.

O

mdat het vaarwater vaak te smal is
om met een wat groter schip op te
kruisen, zullen niet alle sloten onderweg
bezeild zijn. Daarom kun je op de meren,
waar je de ruimte hebt, tussendoor even
flink je hart ophalen.
Ook bij deze route is het vertrekpunt de
Waterpoort in Sneek. Over de Geeuw
bereik je IJlst, waar de brugwachter vaak
even wacht tot er een groepje schepen is.
De Wijde Wijmerts brengt je naar de Jeltesloot, waar je stuurboord uit gaat in de
richting van Heeg. Na een eventuele tussenstop in dat populaire dorp vaar je via
een ruime lus over het Heegermeer naar
de invaart van de Woudsender Rakken.
Vanaf Woudsend volg je de Nauwe Wijmerts naar het Johan Frisokanaal en via
het Prinses Margrietkanaal en het Sneekermeer vaar je over de Houkesloot Sneek
weer binnen.
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Heeg was vroeger groot in de
palinghandel. Handelaren voeren
het hele jaar door op Londen.

Op het Heegermeer kun je

Altijd even opletten
op de Woudsender

even een paar

Rakken. Het is er vaak

mooie streken

druk en de wind komt

maken.

uit rare hoeken.
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Op de meren kun je
je zeilershart even
lekker ophalen
Na de smalle
sloten en het
Prinses Margrietkanaal is
op het Sneekermeer elke koers
bezeild.

Een van de vele aanlegplaatsen aan een graswal
rond het Sneekermeer.

AAN- OF AFRADER
SNEEKWEEK
Ieder jaar vindt begin augustus de
Sneekweek plaats. Dit is een zesdaagse
serie zeilwedstrijden voor verschillende
klassen. Het evenement start traditiegetrouw met de vlootschouw, waaraan
honderden schepen meedoen. De hele
week is er kermis in de stad. Dit jaar is
de Sneekweek van 3 tot 8 augustus.

Houtzaagmolen
‘De Rat’ in IJlst is
toegankelijk voor
publiek.

VAARINFORMATIE
Ook op de Jel-

Maximale maten

tesloot kan het

Van deze 39 km lange vaarroute is de maximale diepgang 2 meter,
maar op het Heeger- en Sneekermeer kan het buiten de vaargeul
plaatselijk minder diep zijn. Houd de waterkaart erbij. Onderweg
zijn alle bruggen beweegbaar, waardoor er geen beperking in
doorvaarthoogte is.

goed druk zijn.

Drukke kanalen

Woudsend heeft een
paar aanlegplaatsen

Een deel van de vaarroute loopt via de Jeltesloot en het Prinses
Margrietkanaal, waar druk vaarverkeer is. Laveren is verboden op
het hier beschreven deel van het Prinses Margrietkanaal en stuurboordwal houden is er verplicht; de motor moet altijd stand-by
zijn. Vooral kleinere schepen onder zeil zullen rekening moeten
houden met de zuiging van de voorbijvarende vrachtschepen.

aan de dorpskade voor
een kort bezoek.

Aanleggen
In IJlst, Heeg en Woudsend heb je een ruime keuze in aanlegplaatsen, zowel aan kades in het centrum als in jachthavens. Bovendien
zijn er onderweg diverse eilanden, bijvoorbeeld in het Heegermeer
en in de Jeltesloot, waar je beschut kunt overnachten. Aan en rond
het Sneekermeer zijn ook vele aanlegplaatsen in de vrije natuur.
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Centraal in varend Friesland

PASSAGIEREN
IN SNEEK
Sneek is van oudsher een waterstad, ontstaan op een schiereiland in de toenmalige Middelzee. De
oorspronkelijke naam van Sneek is dan ook Ter Snake: (gelegen) op de landtong. Tegenwoordig is de
stad het middelpunt van de Friese watersport.

H

et meest gezichtsbepalende gebouw
van de stad is de Waterpoort. Dit
bakstenen gebouw uit 1613 bestaat dit jaar
vierhonderd jaar. Het is een overblijfsel
van de bolwerken die ooit de binnenstad
omringden. Lang geleden waren waterwegen voor Sneek belangrijker dan landwegen. De stad was vanaf zes verschillende
vaarwegen te bereiken, daarom had Sneek
meer waterpoorten dan landpoorten. De
klok liep vroeger altijd vijf minuten voor.
De poortwachter gaf hiermee iedereen

gelegenheid om op tijd binnen te zijn. Deze
traditie wordt nog steeds in ere gehouden.
De Grote of Martinikerk stamt uit de 11e
eeuw en werd rond 1300 aanzienlijk uitgebreid. Opvallend is de houten klokkentoren die naast de kerk staat. Vlak bij de
kerk vind je het stadhuis, een gebouw met
een rijk versierde gevel. Een van de mooiste grachten van Sneek is het Kleinzand,
waar het oude Sneek nog goed te herkennen is. In deze straat vind je fraaie oude

herenhuizen en winkelpanden, maar ook
de winkel van Weduwe Joustra, bekend
van de ‘enige echte’ Beerenburg. Bovendien vind je aan het Kleinzand een echte
‘must’ voor de geïnteresseerde watersporter: het Fries Scheepvaart Museum, gewijd
aan de Friese scheepvaart en scheepsbouw
van de afgelopen drie eeuwen. Daarnaast
is er veel aandacht voor de pleziervaart
in de 19e en 20e eeuw. Goede patat in een
puntzak bij snackbar La Bamba aan het
Schaapmarktplein.

Het Fries Scheepvaartmuseum heeft een speciaal

Sneek is hét uitgaanscentrum van Zuidwest-Friesland. Je vindt

kindermuseum.

dan ook veel terrassen in de binnenstad.

+ Centrale ligging
+ Leuk om dwars door de stad te kunnen varen
- Een ligplaats vinden wil door drukte
wel eens tegenvallen, zeker tijdens
een evenement
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De doorgaande scheepvaart passeert
altijd de Waterpoort. Het is duidelijk
een sierpoort: de schietgaten zijn
nooit gebruikt. Het versierde huisje
tussen de torens is de poortwachterswoning.

De klok van de Waterpoort staat
altijd 5 minuten voor

Lokaal product
Sinds 1846 wordt
aan het Kleinzand in
Sneek Beerenburg
gemaakt. Vanaf dat
jaar maakte weduwe
Annejette Joustra
een drank van een uit
Amsterdam afkomstig kruidenmengsel,
samengesteld volgens
het geheime recept
van Hendrik Beerenburg. De kruiden
moesten vier weken
trekken in zachte
jenever. Het winkeltje
van de Weduwe Joustra ademt nog steeds
een nostalgische sfeer.

5 MUST DO

HAVENINFO

1

Het Fries Scheepvaartmuseum

Kades

Van 13 april tot 15 juli 2013 is daar
de tentoonstelling ‘De koude
zeilreizen van Eerde Beulakker’
te zien.

2

Aan de stadsgrachten en aan de
Houkesloot zijn in totaal 350 aanlegplaatsen te vinden, veelal voorzien van drinkwater en walstroomvoorzieningen.

Pik een terrasje

3

Bezoek de Weduwe

4
5

De meeste terrassen vind je rond
het Waagplein, het Schaapmarktplein en de Suupmarkt.

Het antieke winkeltje van
Weduwe Joustra aan het
Kleinzand is een waar Beerenburg-walhalla.

Ga naar de markt
Op het Grootzand is iedere dinsdagochtend en zaterdag markt.

Jachthavens
Wie liever in een jachthaven ligt
en toch dichtbij het centrum wil
overnachten, kan kiezen voor de
Sneeker Jachthaven of Jachthaven
de Domp. Ook Aquanaut Yachting
heeft ruimte voor passanten.

Wifi
Op de doorgaande vaarroute
Houkesloot-Geeuw is overal wifi, of
je nu vaart of ligt. Kijk op draadloossneek.nl

De Waterpoort van onderen
Beklim het trapje en bekijk de
Waterpoort eens van de andere
kant. Van onderen bijvoorbeeld,
boven de sierbogen zie je dan de
woning van de poortwachter.

Deel je ervaringen en
geef ons je eigen tips over
Sneek en het Friesemeren-gebied op
anwbwatersport.nl/forum
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