
Dag 2 - Leeuwarden - 2,5 uur

Dag 1 - Dokkum - 2,5 uur Dag 3 - Franeker - 2,5 uur

 Dag 4 - Harlingen - 2 uur

Vandaag vaar je naar Franeker. Vanuit Leeuwarden volg
je de Harlingervaart, en het Verbindingskanaal naar het
van Harinxmakanaal.  *Let op! Hier varen ook grote
schepen, deze schepen hebben altijd voorrang.* Je
blijft op het van Harinxmakanaal tot je bij Franeker komt,
hier kun je richting het stadje varen. 

Franeker was vroeger een Universiteitsstad en heeft een
planetarium.

Leuke stops en restaurants:
- Het planetarium in Franeker 
- Van der Kloet Brood & Banket
- Brasserie De Stadstuin

Deze route start net zoals alle andere routes vanuit
Jachthaven Lunegat. Vanuit daar ga je via het
Dokkumer Diep door de sluis de Dokkumer Ee op
richting Dokkum.  

Dokkum is de eerste 11-stedenstad die je
tegenkomt. Je kunt hier langs de bolwerken liggen of
midden in het centrum. Vanaf daar kun je een rondje
lopen door de stad en over de bolwerken.

Leuke restaurantjes:
- Hotel Café Restaurant de Posthoorn
- Pizzeria d'Angelo
- De Waegh

Vanuit Dokkum volg je de Dokkumer Ee naar
Leeuwarden. Je komt door de dorpjes Burdaard,
Bartlehiem, Wyns en Lekkum. In Leeuwarden houd
je Stuurboord aan. Je komt dan langs de Prinsentuin.
Hier kun je aanmeren en heel gemakkelijk de stad in.

Leeuwarden is de hoofdstad van Fryslan en het
einde van de Friese Elfstedentocht. Je kunt naar de
Oldehove, het Fries museum of even shoppen. 

Leuke stops en restaurants:
- It Posthûs in Burdaard
- Grutte Pier Brouwerij in Bartlehiem 
- Humpreys Leeuwarden
- Tao Leeuwarden
- Stek Leeuwarden 
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Vanuit Franeker vaar je door op het kanaal en kom je
vanzelf in Harlingen. Voor de sluis ga je linksaf Harlingen
in. Bij de Engelsetuin kun je aanmeren.

Vanuit Harlingen kun je met de veerboot naar Vlieland of
Terschelling. Je kunt de Visserijhaven bekijken of een
leuke stadswandeling maken.

Leuke stops en restaurants:
- Het planetarium in Franeker 
- Levels in Harlingen



 Dag 6 - Workum  - 1,5 uur

 Dag 5- Bolsward - 4 uur  Dag 7  - Sloten - 3,5 uur
Vanaf Workum, Hindeloopen of Stavoren ga je naar
Sloten. 

Vanaf Hindeloopen en Stavoren vaar je terug de
Fluessen. Vanaf Workum vaar je via de Lange en de
korte vaart naar het Gaastmeer. Vanaf het meer volg je
de Yntemasleat naar de Fluessen. 

Vanaf daar ga je door naar het Heegermeer en daarna
het Woudsenderrakken. Je komt dan door Woudsend. Je
vaart door op de Ie en steekt het Slotermeer over naar
Sloten. 

Sloten is het kleinste elfstedenstadje en was vroeger van
strategisch belang omdat het zich in de waterweg van
Sneek naar de Zuiderzee bevond. 

Leuke stops:
- Omke Jan in Woudsend
- Molens in Woudsend
- Vestigingsstad Sloten
- De Mallemok

Op dag vijf ga je van Bolsward naar Workum via de
Workumervaart. Vanaf hier is het erg leuk om een fiets
huren en naar Hindeloopen (7km) of Stavoren (17km) te
fietsen. 

Je kunt er ook voor kiezen om door te varen naar
Hindeloopen (+4 uur) of Stavoren (+3,5 uur). Je vaart
dan via de Lange en de korte vaart naar het Gaastmeer.
Vanaf het meer volg je de Yntemasleat naar de
Fluessen. Naar Hindeloopen volg je het Jan
Broerskanaal voor Stavoren het Johan Frisokanaal.

Leuke stops:
- Jopie Huisman museum Workum
- Fries Schaatsmuseum Hindeloopen
- Blauwe reddingshuisje Hindeloopen
- 11 fonteinen  

Vanuit Harlingen ga je de Harlinger/Bolswardervaart in.
Je vaart door Kimswerd, het geboortedorp van Grutte
Pier. Je vaart verder over de vaart en komt door Arum.
Ga na Arum op de kruising rechtsaf richting Witmarsum.
*Let op! Hier is het vaarwater heel erg smal, je kunt hier
geen tegenligger tegenkomen!* Vanaf daar volg je de
Witmarsumervaart naar Bolsward. 

In Bolsward staat de Berenburg fabriek, kijk of je hier een
flesje kunt scoren. 
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 Dag 9 - Earnewoude - 3 uur Dag 8 - Sneek of IJlst - 3 uur

Dag 10 - Thuishaven - 3 uur

Tips

Vandaag ga je via IJlst naar Sneek. Vanuit Sloten ga je
terug over het Slotermeer door Woudsend, door de
Nauwe Wijmerts en de Wijde Wijmerts richting IJlst.

Je kunt er voor kiezen om in IJlst te overnachten. Je kunt
ook door varen naar Sneek. Vanaf IJlst kun je op
meerdere manieren in Sneek komen. Kijk hiervoor even
op je waterkaart. Via de Geau is de makkelijkste route.

IJlst is de kleinste stad van de 11-steden. IJlst staat
bekend om zijn mooie overnachtingsplaatsen. Sneek is
bekend van de watersport-mogelijkheden. En de
Sneekweek.

Leuke stops:
- Museum en werkplaats houtstad IJlst
- Het wapen van IJlst
- De Waterpoort Sneek
- Fries Scheepvaart Museum Sneek
- Texas Steak Sneek
- De Walrus Sneek 

Je bent nu in alle elfsteden geweest. Onze route gaat nu
via een aantal leuke dorpjes en natuurgebieden weer
richting de thuishaven.

Vanaf Sneek vaar je richting het Sneekermeer. *Let op!
Hier varen ook grote schepen, deze schepen hebben
altijd voorrang.*  Je gaat op het meer richting Terherne.
Dit dorpje is bekend van de Kameleon films en er is hier
van alles te beleven. Vanaf Terherne ga je binnendoor
naar Akkrum, opnieuw een watersportdorpje. Vanaf
Akkrum ga je via de Zijlroede en de Burstummerrak naar
de Wide Ie. Vanaf daar kom je in Nationaal Park de Alde
Feanen. Hier kan je een leuk plekje zoeken om te
overnachten of doorvaren naar het dorpje Earnewoude. 

 

Vanaf Earnewoude kun je via het Prinses Margrietkanaal
naar Burgum varen. Vanaf het Burgumer Mar kun je de
kuikhornstervaart op. Deze vaart komt uiteindelijk uit in
Dokkumer Nieuwe Zijlen. 
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Neem voor bruggen, water en douchen wat extra klein
geld mee. Meestal moeten er 50 centjes in de automaten
gegooid worden.

In de meeste jachthavens zijn toiletten en douches. Wil je
hier gebruik van maken dan raden wij het aan om
snachts in een jachthaven te gaan liggen. 

In deze route hebben wij geen rekening gehouden met
liggeld in de havens. Dit komt voor rekening van de
huurder.

 


