
Kanoroute Friesche Elfstedenweek
De start is achter de Prinsentuin te Leeuwarden op maandag 25 juli 2022 om 09.00 uur.
Na het startschot vanaf het statenjacht “Friso” gaan we het eerste stukje gezamenlijk van
start met het statenjacht voorop. Gelieve achter het statenjacht te blijven tot de Slauerhoffbrug.

Dag 1 Maandag Leeuwarden – IJlst 28 km.
Via de Harlingervaart, na de Slauerhoffbrug linksaf, op de volgende splitsing linksaf richting
Groningen het van Harinxmakanaal op. Vervolgens rechtsaf de Zwette op, Middelseerûte, langs
het Weidumerhout en de Dillesyl. Alternatief: 250 m. na Dillesyl is er linksaf een alternatieve
route door het zelfbedieningssluisje in de Zijltjessloot. Bij Poppingawier rechtsaf de Sneker
oudvaart in en door de zelfbedieningssluis Nije Grienedykstersyl. Door Sneek naar de Geeuw
waar aan de rechterhand bij de roei/kanovereniging gestempeld wordt.
Via de Geeuw naar IJlst. Overnachten op IJsbaanterrein. Stempelen bij het VVV kantoor.

Dag 2 Dinsdag IJlst – Stavoren 38 km.
Via de Wijde Wijmerts/Wide Wimerts en Nauwe Wijmerts naar Woudsend en over het Slotermeer
naar Sloten. Er zijn begeleidingsboten om 10.00, 10.30 en 11.00 uur. Dwars door de stad waar
tegenover de molen de stadsomroeper vanaf 9.00 uur zal stempelen. Stempelen kan ook in het
museum. Terug naar het Slotermeer en linksaf naar Balk. Door Balk via de Luts naar de
Wyldemerk. Vervolgens door de Rijstervaart via Oude Karre en de Galamadammen het meertje
de Morra op. Dan via de Geeuw en het Johan Frisokanaal richting Hooglandgemaal.
Overnachting bij Marina Stavoren. Stempelen.

Dag 3 Woensdag Stavoren – Bolsward 32 km.
Van Stavoren via de vaart langs de dijk, Westerfeart, naar Hindeloopen om te stempelen in het
Schaatsmuseum. Vervolgens via de Aesterfeart en de Horsa naar Workum om te stempelen in
het Waaggebouw. Uitstappen bij de Stedspôlle (de nieuwe jachthaven) achter het centrum. Dan
door de trekvaart naar Bolsward. Via het Kruiswater en de stadsgracht onder de brug door naar
het verzorgingshuis a.d. St. Jozefstraat. Stempelen bij Hotel “de Wijnberg”.

Dag 4 Donderdag Bolsward – Franeker 29 km.
Door de stadsgracht en de Harlingervaart naar Hichtum, Hemert, Grouwe Kat en Arum.
Alternatief: Via Schettens en Witmarsum naar Arum. Dan via Kimswerd naar Harlingen om te
stempelen bij de kade bij de Jumbo. Dan via de Harlinger Trekvaart en het Van Harinxmakanaal
naar Franeker. Alternatief: Vanaf het Van Harinxmakanaal via de Achlumer- en Arumervaart
naar Franeker. Overnachting op het terrein naast K.V. Onder de Wadden. Stempelen bij het
stadhuis.

Dag 5 Vrijdag Franeker – Dokkum 44 km.
Vanaf de overnachtingsplaats eerst even de weg vervolgen over het van Harinxmakanaal, dan
met een scherpe hoek naar links via de Dongjumervaart en de Rie naar Ried, over het
Berlikumerwijd naar Berlikum en via het Noppergat naar Wier (zelfbedieningssluis) in het
Wierzijlsterrak. Via de Blikvaart en de Zuid-hoekstervaart naar Vrouwbuurstermolen. Via de Oude
Rijp net voor Oude leije de zelfbedienings-sluis in. Door de Leijstervaart en de Finkumervaart
naar Bartlehiem.
Hier linksaf de Dokkumer Ee op naar Burdaard en Dokkum. Door Dokkum naar de camping aan
de Harddraversbaan. Stempelen bij het stadhuis van 15.00-18.00 uur.

Dag 6 Zaterdag Dokkum – Finish Leeuwarden 27 km.
Van Dokkum naar Bartlehiem. In Bartlehiem linksaf de Oudkerkstervaart in naar Oudkerk. Dan
via de Murk naar de Kanterlandsbrug (elfsteden-tegeltjesbrug) en over de Bonkevaart naar de
Dokkumer Ee. De Dokkumer Ee vervolgen naar Leeuwarden waar we verzamelen voor de
Eebrug zodat we om 14.00 u. feestelijk binnengehaald kunnen worden.

Voor bijzonderheden zoals de locaties van de stempelposten en overnachtingsplaatsen:
raadpleeg het blad “laatste mededelingen” dat u bij de stempelkaart krijgt.

Neem dit blad mee tijdens de tocht.


