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Fryslân beleef je écht!
Wat al eeuwenlang wordt beweerd, is waar: Fryslân is anders. U bent van harte 

welkom om het eigen karakter van de provincie te ontdekken. Want Fryslân moet  

je beleven. En wel in het écht!

Hou je van water, dan kom je naar Fryslân
De wind in de zeilen. De zon aan de hemel. Een perfecte dag op de Friese meren. 

Fryslân heeft namelijk het grootste aaneengesloten watergebied aan  binnenmeren 

in Europa. Dé manier om de provincie te verkennen, is vanaf het water! Geniet 

onderweg van karakteristieke dorpen en steden met uitstekende faciliteiten.  

Een bezoek aan Fryslân maakt u hoe dan ook een beetje watersportliefhebber.

Kijk voor meer informatie op www.beleeffriesland.nl/watersport

Loop even binnen bij de VVV 
De Friese wereld gaat voor u open. Informatie over stads- en 

dorps  wande lingen, rondleidingen, toeristische kaarten, beziens-

waardigheden, campings, hotels, evenementen, fietsroutes,  

fietsverhuur en tips om lekker te gaan eten, krijgt u bij de VVV.

Kijk voor meer informatie op www.beleefFriesland.nl/vvv  

en zoek naar de dichtstbijzijnde VVV.

Grenzeloos varen
Het Friese Merenproject van de provincie Fryslân zorgt voor betere  

vaar mogelijkheden, meer recreatieve voorzieningen en pakt de knelpunten 

in water- en wegverkeer aan. Zo kunt u kiezen voor meer vaarroutes en 

 genieten van een groter vaargebied.

Kijk voor meer informatie op www.friesemeren.nl 

Azm
Doorvaarthoogte vaste brug 30,00 m 

of beweegbaar. Diepgang 2,10 m

Bzm
Doorvaarthoogte vaste brug 12,50 m 

of beweegbaar. Diepgang 1,90 m

Czm
Doorvaarthoogte vaste brug 12,50 m 

of beweegbaar. Diepgang 1,70 m

Cm
Doorvaarthoogte vaste brug 3,00 m 

of beweegbaar. Diepgang 1,50 m

Dm
Doorvaarthoogte vaste brug 2,50 m 

of beweegbaar. Diepgang 1,30 m
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•	 Aquaductenroute

•	 Middelseerûte

•	 Lits-Lauwersmeerroute

•	 Staandemastroute

•	 Woudaaproute	(speciaal	voor	kinderen)

•	 Turfroute

Toegankelijkheid
De Turfroute voert langs vele bruggen en sluizen, vaak met prachtige sluiswachters-

woningen. Veel kleine bruggen bedient u zelf, bij de grotere bruggen staan de 

brugwachters voor u klaar. 

Om de Turfroute in stand te houden, kunt u voor 15 euro een entreebewijs kopen 

bij de sluis in Gorredijk, de Damsluis bij Appelscha en Sluis I bij Oudehorne. 

 Daarmee zijn alle brug- en sluisgelden betaald. De route is toegankelijk voor boten 

van maximaal 28 meter lengte, 5 meter breedte en 3.30 meter hoogte en een 

 diepgang van maximaal 1.10 meter. 

 www.beleeffriesland.nl/turfroute

Geschiedenis	herleeft	
op	de	Turfroute
Al in de zestiende eeuw begon de aanleg van een netwerk 

aan vaarwegen waarover turfschippers hun vracht naar het 

westen van het land brachten. Over die vaarwegen gaat 

de Turfroute door Zuidoost Fryslân, het westelijk deel van 

Drenthe en de kop van Overijssel.

Verbindingspunt
De Linthorst Homansluis en de nabij gelegen Driewegsluis zijn de verbinding 

met het vaarwater van Noordwest Overijssel. Voor een vlotte doorvaart zijn er in 

het hoogseizoen gedurende vijf à zes weken geen pauzes in de bediening van de 

Linthorst Homansluis. Zo vaart u ook vanaf de Tsjûkemar en vanuit Wolvega en 

Heerenveen vlot door. Driewegsluis is een mooie plek voor een stop. Geniet van het 

weidse uitzicht of verken het natuurterrein Brandemeer. Van boord loopt u ook zo 

natuurgebied de Rottige Meenthe in.

Bos en heide
Ook op andere plekken nodigt de natuur u uit. Eindeloos wandelen en fietsen 

kan in het Drents-Friese Wold bij Appelscha, de bossen rond Oranjewoud en 

 natuurreservaat Delleboersterheide, dichtbij Oldeberkoop. Iets verderop bevindt 

zich het Katlijker Schar, een fraai bosgebied waarin Schotse Hooglanders grazen.

Linthorst Homansluis bij Nijetrijne
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Varen	door	bos,	weide	en	heide
Het andere Fryslân, met bossen, veenkoloniën en heide velden: 

dat is de zuidoostelijke hoek van de provincie. 

De Turfroute verbindt dit gebied met West-Drenthe en de kop van Overijssel.  Bovendien 

passeert u maar liefst vier prachtige Nationale Parken: het Drents-Friese Wold, het Dwingel-

derveld, de Alde Feanen en de Weerribben. De naam van de route verwijst naar het 

 verleden van heren van stand, veenbazen en arme turf gravers. De turfhandel maakte 

 enkele voorname Friese families  steenrijk. Hun erfenis,  landgoederen met prachtige tuinen 

en parken, ligt in onder meer Bakkeveen,  Oldeberkoop, Beetsterzwaag en Oranjewoud.

Korte versie
Met de ‘kleine Turfroute’ vaart u zo’n 70 kilometer door Zuidoost Fryslân. De tocht start 

op de Opsterlânske Kompanjonsfeart in Appelscha, een bloeiend recreatie dorp met 

attractiepark Duinen Zathe, Midgetgolfpark Friesland en historisch kookmuseum de 

Vleer en een uitkijktoren op het hoogste punt van Friesland. Appelscha ligt vlakbij het 

Drents-Friese Wold, in omvang het tweede natuurgebied van Nederland. Aan de andere 

kant van de vaart ligt het unieke  Fochteloërveen, een Friese savanne en een thuis voor 

kraanvogel, fuut en adder.

Variatie
Varend richting Gorredijk is in de verte het voorname Bakkeveen te zien. Bij de 

 Bakkeveenster duinen, biedt een moderne uitkijktoren schitterende  vergezichten. 

Op weg naar Gorredijk, strekken de bossen langs het water zich uit tot aan het chique 

Beetsterzwaag. Midden in Gorredijk, een typisch veenkoloniaal dorp, bevindt zich de 

eerste en grootste sluis van de Turfroute. Wie hier een stop maakt, kan even  heerlijk 

ontspannen in de Thermen Saunastate of een bezoek brengen aan het  Streekmuseum 

 Opsterlân. Verder varend door de weilanden is in de verte de markante ‘Boarnster 

Toer’ van Aldeboarn te zien. Kort daarna vaart u watersportdorp Akkrum binnen. Vanaf 

daar loopt de route via Heerenveen over de Tjonger naar het statige Oldeberkoop. 

 Enkele fraaie villa’s en park Het Molenbosch verraden de ‘deftige’ geschiedenis.

De grens over
Terug in Appelscha is het mogelijk om door te varen en de provinciegrens over te steken 

naar de Drentse Hoofdvaart. Door een oud esdorpenlandschap varen we naar Meppel. 

Via watersportplaats Zwartsluis gaat het noordwaarts richting Steenwijk, met onderweg 

schilderachtig Giethoorn. Verderop ligt het waterrijke natuurgebied De Weerribben, waar 

de otter zich weer thuisvoelt. Vanuit Ossenzijl is er aansluiting op het noordelijk deel van 

de Turfroute.




