
V A A R R O U T E
FRIESLAND



INTRODUCTIE

Ahoy kapitein,

Welkom in Fryslân. Voor je ligt een vaarroute die 
jou al het mooie van deze provicie laat zien.

Laat je inspireren en geniet van de vaart.

Addio!

- Barqo



DAY 1: WOUDSEND - WORKUM
6,8 NM

DAY 2: WORKUMM - MAKKUM
7,2 NM

DAY 3: MAKKUM - SNEEK
10,8 NM

DAY 4: SNEEK - GROU
 9 NM

DAY 5: GROU - AKKRUM
3,5 NM

DAY 6: AKKRUM - SLOTEN
14 NM

DAY 7: SLOTEN - WOUDSEND
3 NM

VAARROUTE



WOUDSEND

Met de unieke ligging van Woudsend tussen twee 
meren is Woudsend ook echt een 
watersportdorp! 

De naam van het dorpje komt ook van het woord 
“Driuwpôlle”, wat staat voor drijvend eiland. Het 
dorpje bevindt zich in Zuidwest Friesland en ligt 
aan de route van de Elfstedentocht. 

Het dorp is een beschermd dorpsgezicht in 
Friesland en zeker de moeite waard voor een 
bezoek. Sinds 1337 wordt het dorp als eerste als 
Woudsend benoemd. In die tijd werd namelijk 
een klooster van de paters van de Carmelieten 
gesticht. 

Het is een actief watersportdorp, dat kan ook niet 
anders met het vele water wat om het dorp heen 
ligt. Tot het midden van de 19de eeuw was 
Woudsend zelfs moeilijk te bereiken over het 
land. Pas na 1850 werd De Dyk gebouwd die de 
verbinding over het land verzekerde. Vroeger 
was het dorp belangrijk voor de scheepsbouw en 
handel. Nu, met de ligging tussen het Heeger- en 
Slotermeer kent het een echt watersportkarakter. 

RESTAURANT TIP
Restaurant vis en meer
de Dyk 6, Woudesend



WORKUM

Het stadje Workum ligt in de Zuidwesthoek van 
Friesland en is één van de oudste stadjes van 
deze provincie.

Workum heeft voor iedereen genoeg te bieden: 
van Jopie Huisman tot gezellige terrasjes en van 
gildebaren tot natuurwaarden. U kunt genieten 
van de prachtige schilderijen van de oudijzer- en 
lompenkoopman Jopie Huisman, maar er is ook 
museum waar u kennis maakt met de rijke 
historie van Workum. 

Een wandeling door het oude centrum is een 
attractie op zichzelf; de vele schitterende 
monumenten en geveltjes staan in rijen naast 
elkaar. Maar ook de natuur rondom het stadje is 
zeker de moeite waard. U kunt prachtige 
natuurwandelingen en fietstochten maken langs 
de Friese IJsselmeerkust of door de kleine dorpjes 
en gehuchtjes in de omgeving.

RESTAURANT TIP
Restaurant Seburch
Seburch 9, Workum



MAKKUM

Makkum ligt pak en beet 10 km onder de 
Afsluitdijk, aan de IJsselmeerkust van Friesland.

Je vindt hier de rust en de uitgestrekte vlakte, 
afgewisseld met bezienswaardige steden en 
dorpen, en uiteraard veel water... 

Makkum is vanoudsher een vissersplaats. Nog 
steeds is er een kleine vissersvloot met Makkum 
als haven. Het dorp heeft zich de laatste jaren 
sterk ontpopt als toeristisch centrum.

Dit doordat er de afgelopen jaren sterk is 
geïnvesteerd in de grote jachthaven, de 
dijkboulevard, vakantiewoningen en 
appartementen.

Makkum is een dorp van de gemeente 
Wûnseradiel (Wonseradeel).

RESTAURANT TIP
Restaurant de eerste rang
Markt 13, Makkum



SNEEK

Sneek en het water horen bij elkaar. In het 
centrum van de stad zijn ruime en goede 
aanlegplaatsen gemaakt welke allen zijn voorzien 
van water en elektriciteitsvoorzieningen. 

Naast watersport en het Sneekermeer heeft 
Sneek nog veel meer te bieden. De stad is rijk 
bedeeld met monumenten en oude 
stadsgezichten, heeft diverse musea, een gezellig 
en gevarieerd winkelcentrum en is rijk aan 
terrassen, cafés en restaurants.

RESTAURANT TIP
Restaurant de Kajuit
Dompleane 1, Sneek



GROU

Het sfeervolle pittoreske dorp Grou ligt in de 
gemeente Leeuwarden, midden in het groene 
hart van de waterrijke provincie Fryslân. 

Grou heeft circa 6500 inwoners. Tot 1 januari 
2014 maakte het dorp deel uit van de opgeheven 
gemeente Boarnsterhim. 

Of je nou toerist bent, bewoner of ondernemer, in 
Grou is van alles te ontdekken.

RESTAURANT TIP
Restaurant Norma serveert
Gedempte Haven 13, Grou



AKKRUM

Akkrum is een van 21 dorpen in de gemeente 
Heerenveen in de provincie Fryslân. 

Het ligt naast het dorpje Nes, waardoor er ook 
gesproken wordt van Akkrum-Nes. Het dorp Ak-
krum telt 3399 inwoners (april 2010). 

Het dorp is gelegen aan het riviertje de Boorne 
met het Leppa Akwadukt. Tot Akkrum behoort 
ook de buurtschap Oude Schouw. Sinds de 
opheffing van Boarnsterhim in 2014 maakt 
Akkrum deel uit van de gemeente Heerenveen.

RESTAURANT TIP
Restaurant Goerres
Kanadeeskestrjitte 45, Akkrum



SLOTEN

Sloten Friesland, gelegen in het licht glooiende 
Gaasterland en de kleinste van de Friese 
Elfsteden, is het levende bewijs dat een stad niet 
groot hoeft te zijn om over een dergelijke variëteit 
aan historische gebouwen en moderne 
voorzieningen te beschikken en dat activiteiten op 
het land uitstekend kunnen worden 
afgewisseld met een breed scala aan recreatieve 
mogelijkheden op het water. 

Sloten, waar oude tradities herleven en het 
Skûtsjesilen hand in hand gaat met de 
Elfstedentocht.

Of je nu zeilt, surft, fietst of wandelt, in Sloten 
kom je het gehele jaar ogen en oren tekort.
Kortom: Wolkom in Sleat ..

RESTAURANT TIP
Restaurant ‘t Bolwerk
Voorstreek 116, Sloten
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