
Meer dan 3.500 GRATIS 
ligplaatsen in Fryslân

Aan de natuur en het behou
d 

van ons fraaie Friese landschap 

hechten wij zeer veel waarde



Gratis aanleggen midden in de natuur

In Fryslân vindt u midden in de natuur en op meest bijzondere plekjes 
meer dan 3.500 Marrekrite-aanlegplaatsen. Hier mag u maximaal drie 
gratis dagen blijven liggen en kunt u genieten van de Friese natuur. 

De Marrekrite onderhoudt en beheert deze vrije ligplaatsen, zorgt 
op heel veel plaatsen voor afvoer van recreatieafval, onderhoudt 
boeien en bakens in recreatievaarten en beheert andere recreatieve 
voorzieningen op en om het Friese water en land. De Marrekrite doet 
dit namens de provincie Fryslân en bijna alle Friese gemeenten.



Landrecreatie

Sinds jaar en dag vindt u ons op en om het water. Maar nu wij 
hebben sinds een paar jaar voet aan vaste wal gezet! Het beheer en 
onderhoud van routenetwerken (borden) in de provincie Fryslân is een 
belangrijk deel van onze taak. Ook het aanpassen en uitbreiden van 
het fietsknooppuntennetwerk en andere routestructuren hoort daarbij. 

De Marrekrite heeft bijna alle recreatieve routes in beeld gebracht. 
Deze kunt u vinden op www.beleeffriesland.nl. Het onderhoud van de 
fiets- en wandelpaden blijft het werk van de provincie of de gemeente. 

Wij controleren het fietsknooppuntennetwerk en andere routestructuren 
twee keer per jaar. Is er toch een bordje weg of kapot? Via de website 
van De Marrekrite kunt u een melding over knooppuntbordjes of  
LF-bordjes doen. 



De Marrekrite is er in Fryslân voor:

•  het beheer en onderhoud van vrije aanlegplaatsen  
midden in de natuur

• ontwikkeling nieuwe aanlegvoorzieningen
• uniforme brug- en sluisbediening
• baggerprojecten - bereikbaar houden aanlegplaatsen
• recreatieafval 
• betonning en bebakening recreatieve (door)vaarten 
•  beheer en onderhoud routenetwerken op het land 

Kerncijfers

• circa 3.500 vrije aanlegplaatsen op meer dan 285 locaties
•  circa 50 km steiger en damwand, waarvan zeker 9 km  

steiger en 5 km damwand van gerecycled kunststof
• 25 marboeien
• 100 containers op 60 locaties
• meer dan 60 vrijwilligers 
• ruim 500 donateurs
• 680 fietsknooppunten
• 2.650 km fietsnetwerk



In nood op het water?

Speciaal voor uw veiligheid hebben wij afspraken gemaakt met de 
alarmcentrale en zijn de nummers van alle Marrekritevoorzieningen 
bekend bij de 1-1-2 alarmcentrale in Fryslân. Hierdoor bent u door de 
hulpdiensten van de provincie Fryslân altijd te vinden én te bereiken. 
U kunt dus met een gerust hart aanleggen midden in de vrije natuur!

U bent In nooD en Dan?

• Blijf rustig.
• Bel 1-1-2. 
• Geef aan dat u in Friesland bent.
•  Geef steigernummer, boeinummer of  

GPS-positie door. 

tIP: noteer bij afmeren alvast steiger- of boeinummer 



DE MARBOEI
Vast en vrij afmeren op het Friese water 

Marboei: Vast en vrij

De MarBoei is een boei van kunststof met een groot oog bovenop. 
Deze nieuwe Marrekrite-aanlegplekken vindt u net als onze andere 
aanlegplaatsen op de mooiste plekjes in Friesland. 

Het afmeren is erg eenvoudig. Er hoeft maar één lijntje te worden 
vastgemaakt. De wind houdt het schip automatisch weg van de boei. 
Omdat de boei van zacht kunststof is gemaakt, is het geen punt dat 
de boot de boei even aantikt bij het meren. Een handige schipper 
legt desnoods alleen aan, en dat binnen een minuut. Het wegvaren is 
nog simpeler. Voor veel mensen is wegvaren, net als aanmeren, een 
moment van stress. Achter een MarBoei is hiervan geen sprake.  Het 
schip ligt al met de kop in de wind, dus is altijd klaar om weg te varen. 
Het enige dat u hoeft te doen als u wegvaart, is de tros los te maken 
en het schip eventjes te laten “vallen”. Vervolgens vaart u gewoon weg. 
De Marboei levert hiermee – nautisch gesproken – heel veel gemak op!

Aan iedere boei ligt één schip, daardoor heeft u veel privacy. Waar de 
boeien in groepjes bij elkaar liggen, ligt u nog steeds alleen, maar ook 
“samen”. De MarBoei houdt je vast, maar laat 
je ook vrij. In Friesland liggen op dit moment 
25 MarBoeien. We breiden echter snel uit. 

Voor een actueel overzicht kijk op de website.



Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn erg belangrijk voor De Marrekrite. Onze vrijwilligers “De 
Vrienden van De Marrekrite” komt u vooral tegen als wimpelverkoper 
en/of toezichthouder. De Vrienden van De Marrekrite waren jaren 
geleden de initiatiefnemers van de wimpelactie. De eerste wimpel 
werd in 1987 verkocht om zo voor De Marrekrite extra geld in het laatje 
te brengen. Vandaag de dag zijn zij nog steeds zeer betrokken bij de 
verkoop en distributie van de wimpels. De administratieve afhandeling 
doet De Marrekrite.

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Wilt ook u vrijwilliger 
worden bij De Marrekrite? U bent van harte welkom. Op de website 
staat een inschrijfformulier “Vrijwilligers”. Als u dit formulier invult en 
opstuurt, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. U kunt ons 
ook gewoon bellen.



Wij kunnen uw steun goed gebruiken. beheer 
en onderhoud van onze vrije ligplaatsen en de 
andere voorzieningen kosten erg veel geld. 

U steunt ons door het kopen van een Marrekritewimpel of door 

donateur te worden! Hierdoor levert u direct een bijdrage aan het in 

stand houden van vrij aanlegplaatsen in Fryslân. Uw bijdrage wordt 

direct ingezet voor onderhoud en beheer van aanlegvoorzieningen. 

In december maken wij altijd bekend hoeveel de wimpelactie heeft 

opgebracht. U kunt dit terugvinden op onze website.

De wimpel kunt u kopen bij verschillende verkooppunten in Fryslân. 

De wimpel is ook te bestellen via www.marrekrite.nl. Hier kunt u ook 

terecht om donateur te worden of om een lijst met alle verkooppunten 

te downloaden.

Steun 
De Marrekrite!



Vaar niet te snel. 
Hekgolven zijn erg 
hinderlijk voor 
afgemeerde boten 
en de oevers 
lijden hieronder. 

Honden aan 
de lijn. 

Voorkom hinderlijke 
geluidoverlast van 
bv. radio/aggregaat.

afmeerregels in Friesland

Onze aanlegplaatsen liggen midden in de Fries natuur. Rust, ruimte 
en natuur zijn vaak belangrijke redenen om onze aanlegplaatsen op 
te zoeken. Om een verblijf aan onze aanlegplaatsen voor iedereen zo 
aangenaam mogelijk te maken, maken wij u graag attent op de volgende 
afmeerregels. Deze afmeerregels zijn niet allemaal door De Marrekrite 
bedacht. Veel zijn bij wet geregeld. 



Aanleggen langer 
dan drie dagen op 
dezelfde plaats is 
niet toegestaan. 

Aanlegplaatsen 
graag netjes 
achterlaten!

Gebruik de barbecue 
niet op steigers en 
banken.

Ruim uw honden- 
en/of mensen- 
uitwerpselen op!

afmeerregels in Friesland



Het kappen en snoeien 
van bomen en struiken 
is niet toegestaan.

Kampvuren en open 
vuren zijn niet toegestaan 
i.v.m. rook overlast, 
weg spattende vonken 
en gevaar voor bos- en 
veenbranden. 

Kamperen mag bij een 
beperkt aantal ligplaatsen 
(zie Marrekrite bord nabij/
op aanlegsteiger).

Vaartuigen niet lange 
tijd onbemand achterlaten, 
dat is alleen toegestaan in 
jachthaven of langs speciaal 
aange wezen oever.

afmeerregels in Friesland



Maak gebruik van 
de vuilcontainers! 
Niet gebruiken voor 
chemisch afval. 

Respecteer de 
(land) eigendommen 
van boeren.

Meer nooit af 
in het riet.

Probeer bij het 
afmeren zoveel 
mogelijk aan te 
schuiven.

afmeerregels in Friesland



Recreatieschap De Marrekrite 
Emmakade 87A
8921 AH  Leeuwarden
T 058 212 85 81
F 058 212 57 15
E info@marrekrite.nl
I   www.marrekrite.nl
IBAN  NL23 INGB 0000 8895 81

belangrijke telefoonnummers
Alarmnummer  1-1-2
Politie Fryslân  0900 - 8844
Waterpolitie  0343 - 535 355
Milieu alarmnummer 058 - 212 24 22
Provinciale Waterstaat (brugbedieningstijden)  058 - 292 58 88
Provincie Fryslân (algemeen)  058 - 292 59 25
Wetterskip Fryslân 058 – 292 22 22 
Zwemwatertelefoon 058 - 292 56 50
VVV informatienummer  0900 - 202 40 60

Informatieve weblinks

Toeristische informatie  www.beleeffriesland.nl 

Het Friese Merenproject  www.friesemeren.nl  

Veiligheid www.nederlandveilig.nl 

Over De Marrekrite  www.marrekrite.nl

Varen Doe je Samen  www.vdjs.nl

Nederland Fietsland www.nederlandfietsland.nl

Fietsersbond www.fietsersbond.nl

Watersport verbond www.watersportverbond.nl


