
Wie aan watersport denkt, kan eigenlijk 

niet om Fryslân heen. De vele meren, 

de uitstekende faciliteiten en de prachtige 

dorpen en steden maken dat u zich als 

watersporter meer dan welkom voelt. 

Fryslân is dan ook de provincie bij 

uitstek die zich ervoor leent om per 

boot ontdekt te worden. 

VAREN 
DOOR DE 
FRIESE 
WOUDEN

Oude vaarroutes worden in ere 

hersteld, zodat u op plaatsen kunt 

komen die tot voor kort voor water-

sporters vrijwel onbereikbaar waren. 

De Lits-Lauwersmeerroute is zo’n oude 

nieuwe vaarroute. Ingeklemd tussen 

2 prachtige natuurgebieden vaart 

u dwars door de Friese Wouden, 

het oude veengrensbied in het oosten 

van Fryslân. Een gebied wat voor 

watersporters tot dusverre nog 

onbekend was. Uitgestrekt, 

pittoresk en rustig, met prachtige 

natuur en cultuurhistorische schatten. 

De Lits-Lauwersmeerroute: meer 

dan de moeite waard.
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ZIE OOK DE ANWB/VVV 
WATERKAARTEN A EN B. 
VOOR INFORMATIE OVER 
VOORZIENINGEN ZIE DE 
ANWB WATERALMANAK.
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Het Friese Merenproject is een samenwerking tussen provincie Fryslân, gemeenten, waterschap-

pen en lokale ondernemers om te komen tot verbeteringen van de voorzieningen voor water-

recreanten in het Friese Merengebied. Uitgangspunt is dat door het verhelpen van knelpunten op 

het water en de weg, de uitbreiding van vaarroutes en het realiseren van betere voorzieningen er 

voor de binnenlandse en buitenlandse toerist een compleet vakantieconcept gecreëerd wordt. De 

Lits-Lauwersmeerroute verbindt de centrale Friese Meren met het Lauwersmeer. Vaste bruggen 

maken de route beschikt voor boten met een hoogte tot 2,80 m, een diepgang tot 1,50 m. 

De Lits-Lauwersmeerroute ligt tussen de 

natuurgebieden de Âlde Feanen en het 

Lauwersmeer en verbindt de plaatsen 

Drachten en Dokkum met elkaar via een 

eeuwenoude vaarroute die in vroeger 

tijden gebruikt werd door de turf- en veen-

schippers. Behalve een schitterende, goed 

geoutilleerde vaarroute biedt het gebied 

een schat aan natuur en cultuur. Historische 

kernen als Bergum, Westergeest, Harkema 

en Zwaagwesteinde zijn uw bezoek meer 

dan waard. Ontdek de Friese Wouden 

met de boot en op de fiets. Uitgestrekte 

wandel- en fietsroutes laten u op een 

verrassende wijze kennismaken met dit 

prachtige stuk Fryslân. En uiteraard kan 

één van de vele ligplaatsen aan de route als 

vertrekpunt van uw ontdekkingsreis dienen.

Deze brochure is tot stand gekomen in samenwerking met de onderstaande organisaties.

Fotografie: Erik Hesmerg, Ben Deiman, Jaap Mellink, Diana Wiersma, Spectrum.  Vormgeving, 

tekst en realisatie: BrainWorks Communication B.V. Sneek.  Deze brochure is een uitgave van 

Fryslân Marketing, Postbus 699, 8901 BL Leeuwarden. 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 

gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, 

mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande 

uitdrukkelijke toestemming van Fryslân Marketing.

Wilt u meer weten over de Lits-Lauwersmeerroute en alle mogelijkheden die dit unieke 

stuk Fryslân biedt? Kijk dan eens op www.beleefFriesland.nl, de informatiesite voor 

toeristisch Fryslân. Maar natuurlijk kunt u ook contact opnemen met de VVV/ANWB in 

Dokkum, telefoon 0513-293800.

EEN 
SCHAT AAN 
NATUUR 
EN CULTUUR

Lân fan wyn en wetter 
Greiden, bosk en klaai 
Fan Dokkum oan Drachten ta 
Nearne is it better
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