
Belevenisroute 
   Drijven en verblijven
De wind in de zeilen, het water dat tegen de boeg 
spat, een strakblauwe lucht... er is geen betere 
vakantie dan een zeilvakantie. Al van kleins 
af aan kom ik iedere zomer naar Friesland. 
Natuurlijk bezoeken we dan ook Stavoren. 
Ontzettend gezellig! En wat dacht je van de 
Friese Meren? De mooie vaarroutes en de vele 
aanlegplaatsen maken de Friese wateren erg 
aantrekkelijk voor watersportliefhebbers als ik. 

Wanneer je aanlegt in ��n van deze dorpen 
of steden, is er genoeg te beleven. Kortom, een 
route die op alle fronten de moeite waard is!

Hendrik Jan van Oostrum - 
Vaarrecreant
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Wil je ook genieten van het Friese Merengebied? 
Ik laat je graag de mooiste plekjes zien, tijdens 
de sloepenvaarroute Stavoren - Hindeloopen - 
De Morra - Stavoren.
De vaarroute is geschikt voor sloepen lager dan 
1 meter en is ongeveer 23 km lang. Je ontdekt 
authen tiek Friesland met zijn smalle vaartjes, 
de dijk, (beschermde) diersoorten en 
pittoreske dorpen en stadjes. 
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    Stavoren 
Wanneer je Stavoren verlaat, waan je je 
onmiddellijk in een natuurgebied. De 
overhellende bomen boven het water, de groene 
begroeiing en het riet langs de kant, de stilte van 
de natuur en het geluid van de vogels. 

    Stavoren - Molkwerum 
De hele vaart tussen Stavoren en Hindeloopen 
maakt in een strenge winter deel uit van de 
elfstedentocht. Wanneer je Stavoren al een tijdje 
achter je hebt gelaten, kom je bij een boerenbrug. 
Deze brug kan niet omhoog. De maximale 
doorvaarhoogte is zeker niet meer dan ca. 
1 meter. Wanneer je de hoek omgaat zie je eerst 
een pittoresk huisje, daarna de dijk. Deze dijk 
scheidt Friesland van het IJsselmeer en zorgt er 
voor dat Friesland droog blijft. Het Friese land ligt 
namelijk lager dan het IJsselmeer.

    Molkwerum 
In de bocht voor Molkwerum ligt de gedempte 
kolk van de oude sluis die toegang gaf tot de 
haven aan de andere kant van de dijk. In de 16e 
en 17e eeuw was het een belangrijke vissersplaats. 
Je vaart langs camping Õt Seleantsje. Om 
Molkwerum te bezoeken sla je rechtsaf tot je bij 
de aanlegplaats/loswal komt. Daarna wandel je 
naar de dorpskern. Het dorp was ooit gebouwd op 
acht p™llen. Bruggetjes en planken over de kanalen 
verbonden de eilandjes met elkaar. Hierdoor werd 
Molkwerum wel het Veneti‘ van het Noorden 
genoemd. Door het dalen van het inwonertal 
werden huizen gesloopt en sloten gedempt. 
Door de wonderlijke plaatsing van huizen 
werd Molkwerum ook wel het ÔFriesche doolhofÕ 
genoemd. Het bakkerswinkeltje uit 1916 met al 
zÔn bezienswaardigheden is een bezoek meer dan 
waard. Al was het om de geur van de Molkwarder 
Koeke uit de naastgelegen koekfabriek.

    De Vogelkijkhut 
Het is verstandig om twee spitten bij je te hebben, 
zodat je je eigen aanlegplaats kunt maken. De 
omgeving van de vogelkijkhut biedt namelijk geen 
handige aanlegplaatsen. Wanneer je op de dijk staat, 
heb je een prachtig uitzicht op de vogelkijkhut, het 
beschermde natuurgebied en (de boten op) het 
IJsselmeer. Het smalle, groene paadje naar de 
vogelkijkhut leidt je door een stukje ongerepte 
natuur. De rondvliegende vogels (o.a. Wintertaling, 
Brilduiker, Blauwborst, Pijlstaart, grote Mantelmeeuw), 
bijen, wespen en vlinders doen je de rest van de 
wereld even helemaal vergeten. 

     Hindeloopen
Als je na de laatste bocht Hindeloopen ziet liggen 
vaar je langs het Badpaviljoen, een monumentaal 
pand in verval. Achter de dijk is een strand waar 
kitesurfers hun kunsten vertonen. Voor je het stadje in 
vaart sla je rechtsaf en dan weer links. Via de Yndyk 
bereik je de aanlegplaats voor de bebouwing. 
Hindeloopen was ooit een belangrijke handelsplaats. 
De Hindelooper schippers voeren met hun fluitschepen 
naar de Oostzee. Uit deze periode stamt het Hinde-
looper schilderwerk, de likhuzen en de kleurrijke 
klederdracht. De stad heeft een eigen taal, het 
Hielpers, wat wel wordt beschouwd als oud-Fries. 
Let ook eens op de straatnaambordjes. Hindeloopen 
heeft bijvoorbeeld ook een Kalverstraat. Voor liefheb-
bers is er Het Eerste Friese Schaatsmuseum met de 
complete elfstedengeschiedenis. Museum Hindeloo-
pen, de naastgelegen Graet Serke (Grote kerk) en vele 
winkeltjes met stoffen, beschilderde voorwerpen en 
meubels zijn een bezoek waard. Vergeet niet over de 
haven en de sluis te wandelen.

     Hindeloopen - De Morra
Onderweg van Hindeloopen richting De Morra kom je 
vlak langs Koudum, een dorpje tussen de weilanden. 
Koudum heeft gezellige horecagelegenheden dus voor 
wat te eten en te drinken zit je hier goed. De huidige 
Martinikerk, een rijksmonument, is waarschijnlijk 
de vierde die op deze plek staat. De kerk vind je 
midden in het dorpscentrum. Heb je niet genoeg tijd 
om Koudum te bezoeken? Vaar dan door richting De 
Morra om de route te vervolgen.

      Koudum - De Morra 
Hier vaar je vooral tussen het riet. Zelfs dit is 
niet saai! Onder luid gekwaak van vogels, eenden 
en meerkoeten zie je het baken van De Morra 
in de verte opdoemen. Wanneer je gaat staan, 
heb je een weids uitzicht. De windmolens aan je 
rechterhand lijken binnen handbereik.

      De Morra 
Een meer waar veel te zien en beleven is. Omdat 
er een zeilschool in de buurt is, bepalen vrolijk 
gekleurde Laser Pico's, Polyvalken en catamarans 
hier het waterbeeld. Voor de jonge kinderen is 
er de Optimist. Dit kleine bootje is nationaal en 
internationaal de grootste klasse!

Het vaarverkeer in Friesland neemt toe, onder 
andere door de uitbreiding van de Johan 
Frisosluis in Stavoren. Aan de rand van De Morra 
zijn daarom speciale stenen dammen gebouwd 
om de natuur te beschermen. De eilandjes in het 
meer zijn om dezelfde reden aangelegd. De dier- 
en plantensoorten die in dit gebied voorkomen 
worden op deze manier beschermd.

     Warns 
Je zou hier haast ongemerkt voorbij kunnen 
varen, maar wanneer je goed kijkt en luistert zie 
je de prachtige natuur en hoor je het geluid van 
de vogels. Wanneer je langs het dorpje komt, vaar 
je met een sloep moeiteloos onder de brug door.

     Johan Frisokanaal (Warnservaart)
ÔIn het zicht van de havenÕ, als je bijna de route 
hebt voltooid zie je het sluizencomplex van 
Stavoren dichterbij komen. Vaar je rechtdoor dan 
kom je via de Johan Frisosluis op het IJsselmeer. 
In tegengestelde richting is Stavoren samen 
met Lemmer de belangrijkste toegangspoort tot 
Friesland. Vlak voor de sluis vaar je dus naar 
rechts, want er is nog heel veel meer te zien en te 
beleven in deze mooie provincie.
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Suggesties 
voordat je in de boot stapt:

•  Neem 2 spitten mee, zodat je een eigen  

aanlegplaats kan maken 

•  Tanken kan bij Van der Pol Jachtservice Stavoren

•  Water tanken kan in de Jachthaven van Stavoren 

•  Toiletgebouw is bij de Koebrug in Stavoren

•  Sloepen kun je huren bij Hotel de Stadsboerderij  

in Hindeloopen

•   Supermarkten vind je in stavoren (Coop) en 

hindeloopen (Attent)

sloepverhuur 

Voor meer informatie over de huur van een sloep, 

kun je contact opnemen met de beheerder 

van  de ontvangstruimte: 

info@ontvangstruimtejohanfrisosluis.nl.


