
Poelen & Reidmar
route

Informatie:
VVV Waterland van Friesland 0515-442464

Wat u beslist moet weten 
vóór u afvaart:

De maximale doorvaarthoogte is:  
95 -125 cm.
Diepgang maximaal tot 50 - 70 cm
Breedte maximaal 250 cm

Uw tocht met Kano: 
U kunt overal varen 

Uw tocht per sloep:
Tot 50 cm diepgang kunt u overal 
varen. Doorvaarthoogte 95 cm

Tot 70 cm diepgang,  
volg de blauwe route. Doorvaarthoog-
te 125 cm

Alternatieve route:
Vanuit Oudega en Gaastmeer kunt u 
ook de in groen aangegeven route varen 
naar Heeg. Of vanaf de Oudegaaster 
Brekken de Reidsmar route volgen naar 
de doorvaart IJlst-Bolsward.

Het Poelengebied tussen de watersportdorpen Heeg, 
Gaastmeer en Oudega (SWF) is een uniek stukje ongerepte 
natuur. 
Een aaneenschakeling van kleine meertjes, smalle slootjes 
en kreekjes temidden van dichte rietvelden en z.g. bût-
lan, laag liggend op natuurlijke wijze beheerd weiland. 
Weidse vergezichten op dorpen en boerderijen met hier 
en daar een kerktoren geven het Poelengebied haar echte 
Friese karakter. 
Toch waan je je als vaargast soms in een ver buitenland 
als je door de smalle kreekjes en slootjes  je weg zoekt. 
Het gebied is vrijwel onbewoond met alleen langs de 
randen een paar boerderijen. Het Poelengebied wordt 
beheerd door Staatsbosbeheer en  is aangewezen als 
natuurgebied. Het  herbergt onder andere een deel van 
de Skriezekrite Idzegea, een speciaal voor de instand-
houding van de Grutto ingericht vogelreservaat. 

Natuur, rust en stilte zijn de grootste waarden in dit 
prachtige gebied. Van  bezoekers wordt dan ook verwacht
dat zij deze waarden respecteren en helpen uitdragen. 
Het gebied is toegankelijk voor kleine boten als sloepen, 
kano’s en open zeilboten. De vaarroute  met tunneltjes 
en doorsteken verbinden de dorpen Gaastmeer, Oudega 
en Heeg en voert vlak langs het minidorpje Idzegea; 
twee boerderijen en een woonhuis en het prachtig in de 
natuur gelegen kerkhofje  met klokkenstoel. Langs de 
oever van de Idzegeaster Poel staat een vogelkijktoren 

van SBB, van waaruit het rijke 
vogelleven in het Poelengebied
kan worden geobserveerd. 
Via de route van Heeg naar 
Gaastmeer kunnen boten 
tot een breedte van 2.50 m en een hoogte van 1.25 m
een tochtje maken met aansluiting op de wateren rond 
Gaastmeer. 
De bijzonder mooie route over de Schuttelpoel en 
Palsepoel heeft een doorvaarthoogte van 95 cm en 
een max. diepgang van 50 cm, breedte tot 2.50 m. 
De route naar Oudega (SWF) sluit aan op de Oudegaaster 
Brekken en daarmee op de rest van de Friese wateren. 

Het laatste bruggetje in de route, in de dorpskom van 
Oudega (SWF), heeft een doorvaarthoogte van 1.10 m 
en een max. breedte van  2.25 m.   
Het Poelengebied is al heel lang bekend onder schaat-
sers door  de beroemde Hegemer Puollentocht. 
Door de  ontsluiting  met  tunneltjes en het aangeven 
van routes willen de dorpen Heeg , Gaastmeer en 
Oudega (SWF) de gasten in hun gebied op passende 
wijze laten genieten van dit waardevolle natuurgebied.

Verse Snoekbaars en  
gerookte paling koop je bij Freerk 

Visserman  
Verser kan het niet!

  Weisleatstrjitte 5, Heeg   
06-5349 3909

Vaartochten in waterrijk
Heeg kunt u boeken bij de 

VVV Heeg

Een sloep of kano kunt u 
huren bij 

VVV Friesland vakanties.nl

Reidmar               Route
De Vaarroute verbind de 
Oudegaaster Brekken met 
de Wimerts, de vaart van 
IJlst naar Bolsward.  
U vaart over poelen 
in een Fries 
landschap met  
eindeloze  
vergezichten,
Boerderijen  
en verstilde
buurtschappen.
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De maximale doorvaarthoogte is 95 - 125 cm.
Diepgang maximaal tot 70 - 50 cm
Breedte maximaal 250 cm
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