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SKS-vaarroute
Vaarroute tips

Wedstrijdwater1  Grou
Wandel en ontspan
Vertoeven op het terras van het Thee-
huis met uitzicht op de Pikmar is altijd 
fijn. Eerst wat actiefs doen? Wandel een 
rondje om Grou! Vanaf de haven langs de 
Nije Wjittering, de Burstumerdyk en via 
de Stationsstraat terug naar het centrum. 
Afstand: 6 km.

2  De Veenhoop
Lekker een nachtje ankeren
De Veenhoop ligt relatief afgezonderd van 
‘lichtvervuilende’ dorpen. Door het donker 
zie je bij een heldere nacht de meest 
fantastische sterrenhemel. 

3  Earnewâld
Natuurtour met audio 
Varen door De Alde Feanen met de audio-
tour van Freek Vonk (te downloaden als 
podcast). In het natuurgebied leven 
zo’n 100 verschillende diersoorten. 
Freek vertelt je er alles over! Hier is ook 
het Skûtsjemuseum te vinden.

 
4  Terherne 

Kameleondorp
Leuk voor de kleine kapiteintjes. Bij mooi 

en slecht weer kunnen ze lekker spelen 
op Avonturen Eiland, varen in een praam 
of het dorp Lenten bezoeken. Genoeg 
te doen!  

5  Langweer 
Historisch Langweer
Langweer heeft mooie bezienswaardige 
gebouwen met een rijke historie welke 
goed bewaard is gebleven. Zoals de huis-
jes aan de Weversstreek of het Regts-
huys. In het hele dorp vind je rode bordjes 
met informatie.

6  Elahuizen 
Loungen
Kom tot rust in Elahuizen op loungeterras 
Zoetwater bij de Koggeplaet. Het terras 
biedt mooi uitzicht over De Fluezen.

7  Stavoren
Vertier ín het water 
Het IJsselmeerstrand is een heerlijke uitvals-
basis voor gezinnen met kinderen. De bodem 
loopt over tientallen meters af, daardoor is 
een groot deel ondiep. Neem ook een kijkje 
bij de Fontijn aan de havenen het beroemde 
beeldje van het Vrouwtje van Stavoren.

8  Woudsend
Molenbezoek
De nog altijd actieve pel- en korenmolen 
’t Lam is altijd een bezoek waard. 
De molenaars malen er nog steeds meel, 
dat ze verkopen in de molenwinkel. 

9  Lemmer
Terrastijd
Na een rondje Dok – wandelroute langs 
de monumentale panden in het cen-
trum – kun je neerstrijken op een 
van de vele terrassen met uitzicht 
op de Museumhaven en de oude 
sluis. Ook een bezoek waard is het 
Woudagemaal (Unesco Werelderfgoed)

10  Sneek 
Waterskiën 
Leuk! Een sportief rondje op de latten 
bij de kabelwaterskibaan op de Potten. 
Liever iets ontspannends? Bezoek dan de 
nieuwe Beachclub aan het Sneekermeer. 
Maar vergeet ook het mooie centrum 
van de stad niet met haar beroemde 
Waterpoort. In Sneek staat ook het Fries 
Scheepvaart Museum waar tot 23 augus-
tus 2020 de expositie Eén grote familie, 
75 jaar SKS Skûtsjesilen te zien is.

10 tips op de SKS-vaarroute
Al driekwart eeuw trekken de SKS-schippers met hun bemanningen van wedstrijdwater naar wedstrijdwater. 
Het jubileumjaar is weliswaar zonder wedstrijden, maar de mooie route door het Friese landschap  die de SKS- 
vloot jaarlijks volgt is meer dan een waterpad. Nu er niet wordt gezeild is het een mooi moment om juist deze 
vaarroute optimaal te beleven. Ervaar de nostalgie van de SKS-kampioenschapstour en maak kennis met de 
SKS-dorpen, steden en gehuchten met hun eigen charme en gastvrijheid. 

Wijzigingen in diepte en brugtijden en bereikbaarheid van genoemde plaatsen aan de route kunnen veranderen. 
Hiervoor is de redactie niet verantwoordelijk. Controleer altijd de actuele waterkaart van Friesland  
op www.fryslan.frl.

1

2

4 6

10

Theehuis Grou
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