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Friese Meren route  

 



 

 

Lengte vaarroute   :  ± 75 km  

Aantal vaaruren  : ± 11 uren (gemiddeld 7 km per uur)  

Aantal vaardagen  : 3 dagen (op basis van 4 vaaruren per dag) 

Geschikt voor  : RiverCruise 23 Kampeersloep 

Oostvaarder Kotter 9.50 OK 

     Oostvaarder Kotter 10.90 OK 

     RiverCruise 31 Cabrio  

     RiverCruise 31 Cabrio WS 

     RiverCruise 35 

     RiverCruise 35 Cabin Launch 

     Barkas 1150 C    

     Re-Line 1150 

     Vri-Jon Contessa 1200 

     Valk Kruiser 1200 AK 

     Linssen Grand Sturdy 29.9 

     Linssen 380 Dutch Sturdy  

T I P S  

o Dring bij bruggen en sluizen niet voor, sluit aan bij de wachtende schepen. Blijf 

niet ronddobberen, maar gebruik de wachtsteiger. 

 

o Houd het midden van drukke vaarroutes vrij voor grote schepen. 

 

o Beroepsvaart gaat voor, dit zijn meestal schepen langer dan 20 meter. Bij 

motorschepen onderling heeft stuurboord (rechts) voorrang. Zeilschepen 

gaan voor motorschepen.  

 

o Neem bij schade, vastlopen van het schip of pech onderweg altijd direct 

contact op met de verhuurder Ottenhome Heeg; 0515-442898. 

 
Praktische informatie -  

Friese Meren route 



 

Deze route begint vanuit de Jachthaven van Ottenhome Heeg (1). 

1. U verlaat de Jachthaven van Ottenhome Heeg en vaart allereerst naar IJlst (2). 

De iconische houtzaagmolen “De Rat” is zeker een bezoekje waard.  

2. Vanuit IJlst vaart u verder naar Sneek (3). Sneek is dé watersportstad van 

Nederland. Jaarlijks vindt in Sneek het grootste, op binnenwater 

georganiseerde, zeilwedstrijdevent van Europa plaats; de Sneekweek.  

3. Vaar verder naar het Sneekermeer (4) en ga via de Goingarijpster Poelen naar 

de Langweerder Wielen en vanuit daar naar Scharsterbrug (5).  

4. U vervolgt de route naar het Tjeukemeer, vaart langs Follega (6) verder over de 

Groote Brekken naar Lemmer (7). Vanaf het strand van Lemmer neem je zo een 

duik in het IJsselmeer. Een ‘must see’ is UNESCO Werelderfgoed Ir. D.F. het 

Woudagemaal, het grootste nog functionerende stoomgemaal ter wereld.  

5. U vaart door Lemmer heen, weer terug over de Groote Brekken, vervolgens 

over het Brandemeer tot u uitkomt in Sloten (8). Sloten is het allerkleinste 

Elfstedenstadje van Friesland. Deze ommuurde ministad wordt ook wel, dankzij 

de unieke vorm van een ui, sipelstêd (Fries voor ui-stad) genoemd. 

6. U vervolgt de route over het Slotermeer naar Woudsend (9). Het oude 

handelsdorp Woudsend ligt tussen het Heegermeer en het Slotermeer. Molen 

‘Het Lam’, waar verschillende graansoorten tot meel worden gemalen, is zeker 

een bezoekje waard. 

7. Via de Wâldseinster Rakken vaart u over het Heegermeer terug naar de 

Jachthaven van Ottenhome Heeg (1). 

 

 

Routebeschrijving -  
Friese Meren Route  


