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FOTOREPORTAGE    

Afreizen naar de Méditerranée 

hoeft niet meer. Minstens zo 

blauw zijn onze eigen Friese 

meren. Je kunt hier varen, 

zeilen en zwemmen, maar ook 

wandelen en fi etsen. En het 

wemelt er van de topcampings. 

Oant sjen, tot ziens dus!

Fakânsje yn Fryslân
Genieten op de Friese meren

TEKST: JUDITH DEN BOER  FOTOGRAFIE: SIEBOLD FREEKE  ILLUSTRATIES: SCHWANDT INFOGRAPHICS
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Varen met de sloep langs 

campng It Wiid, richting het 

National park van Earnewâld. 

Dit gebied bestaat uit twee 

delen, het Princenhof en de 

Alde Faenen. 2.500 hectare 

puur natuur!

Dotterbloem
Meren, petgaten, rietlanden, 

moerasbossen, trilvenen, 

blauwgraslanden en in het 

voorjaar geelgekleurde 

dotterbloemhooilanden. 

De Alde Faenen is een uniek 

natuurgebied. Het Princen-

hof is minstens zo mooi en 

bestaat uit kleine en grote 

plassen, kreken en bredere 

waterwegen, grote en kleine 

eilanden. Princenhof was 

vroeger het jachtgebied van 

de Oranjes.

Vogels
In het hart van Friesland, 

in de driehoek tussen 

Heerenveen, Drachten en 

Leeuwarden, ligt Nationaal 

Park De Alde Faenen. Dit is 

een bijna 4.000 hectare 

groot laagveenmoeras. De 

Alde Faenen is een belang-

rijke broed- en pleisterplaats 

voor water-, moeras- en 

weidevogels. In het prach-

tige natuurgebied zijn bijna 

honderd vogelsoorten 

waargenomen. 

Aalscholvers spotten! 

Met een beetje geluk 

heb je vanuit het 

vogelspothuisje 

uitzicht op deze 

bijzondere vogelsoort

Je kunt zeilend het 

Nationaal park in; 

maar wandelend en 

fi etsend kan ook
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Duimpjes
Nagelkaas, sûkerbôle en 

oranjekoek zijn typisch 

Friese lekkernijen. Ook 

Friese duimpjes of dúmkes 

zijn bij elke bakker te koop. 

Deze gekruide koekjes 

smaken heerlijk bij de koffi e.

Borreltje
Friese Beerenburg is natuur-

lijk wereldberoemd. Vergeet 

niet een fl es mee naar huis 

te nemen als souvernir. 

Een culinaire tip is Dockumer 

koffi e. Dat is hete koffi e 

met een scheut Beerenburg, 

afgedekt met geslagen 

room.

Vertier
Natuurlijk hoef je niet altijd 

het water op. Er is genoeg 

vertier op de campings. Ook 

met zelf meegebracht speel-

goed. Want een potje jeu de 

boules is ook in Friesland erg 

leuk om te spelen. Er zijn 

altijd wel kampeerders die 

mee willen doen. 

Veel campings liggen direct aan het water

“Mam, mogen we 

nog even gaan 

surfen?”
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Veel zeilers zijn ooit 

begonnen in een 

Optimist. Zes jaar 

moet je zijn om te 

leren zeilen in dit 

kleine bootje

Kamperen en zeilen 

gaan heel goed 

samen
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Op het skûtsje van 

Earnewald ‘Twee 

gebroeders’ mogen 

alleen nazaten van 

oud-schippers varen

Vroeger
Al in de negentiende eeuw 

werden wedstrijden met 

skûtsjes georganiseerd. 

Als de boeren geen vracht 

hadden, waren ze wel in voor 

een race. Toen in de eerste 

helft van de twintigste eeuw 

de vrachtvaart steeds meer 

werd gemotoriseerd, begon 

ook het aantal skûtsjes terug 

te lopen. In de Tweede 

Wereldoorlog was er door 

het tekort aan brandstof 

weer meer te doen voor 

skûtsjesschippers.

SKS
Nu worden skûtsjes alleen 

nog recreatief gebruikt. 

Het SKS-kampioenschap is 

de belangrijkste wedstrijd 

met skûtsjes die uitkomen 

voor een stad of dorp. In 

2009 werd Grou kampioen 

met Douwe Visser aan het 

roer. In 2010 wordt het kam-

pioenschap van 24 juli tot en 

met 6 augustus gehouden.

Typisch Fries: skûtjesilen

FRIESE TAAL  Met Fries wordt door de 

meeste mensen het Westlauwer Fries 

bedoeld. De taal wordt gesproken in de 

provincie Friesland en in de meest weste-

lijke delen van Groningen. Van de 600.000 

inwoners van Friesland spreekt zo’n 74 

procent Fries. In 2001 werd een Convenant 

Friese taal en Cultuur tussen de Neder-

landse overheid en de provincie Friesland 

gesloten. In 1995 werd het al offi cieel 

toegestaan om Fries te spreken in lokale 

en provinciale samenkomsten. In 1980 is 

Fries een vak geworden op de basisschool. 

In 1993 ook in de eerste vijf jaar van het 

voortgezet onderwijs. Bijna elke gemeente 

heeft ook tweetalige plaatsnaamborden.
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Op de fi ets
Lekker fi etsen langs meren 

en watertjes, door groene 

weiden, steden en dorpen. 

Ontdek fi etsvriendelijk Fries-

land met de wind door je 

haren. Onderweg uitrusten 

op één van de fi etspontjes 

die je veilig naar de overkant 

van het water brengt.

Routes
Fietsroutes zijn verkrijgbaar 

bij de VVV-kantoren. Deelne-

men aan een georganiseerde 

fi etstocht zoals de elfsteden-

tocht, elfmerentocht of de 

bossentocht kan ook!

Optimist
De Optimist is een eenmans- 

jeugdzeilboot met een 

spriettuig. Tegenwoordig zijn 

de meeste Optimisten van 

polyester gemaakt. De Opti-

mistklasse is de grootste 

wedstrijdklasse. Kinderen 

mogen erin wedstrijdzeilen 

tot en met het kalenderjaar 

waarin ze 15 jaar worden.

Friesland Fietsland
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Campings

1 
CAMPING DE KUILART
De Kuilart 1, 8723 CG Koudum
(0515) 52 22 21
www.kuilart.nl

HELE JAAR OPEN

Terrein van 37 ha met 250 toeristische staanplaatsen en 
195 vaste
Camping met kampeerveldjes, aan de Fluessen. Heel veel watersportmo-

gelijkheden. Restaurant, winkel, zwembad, internet, speeltuin, miniclub, 

animatie, mountainbike-, fi ets- en kanoverhuur, camperservicestation, 

wasserette, huuraccommodatie. Stroom 10A.

Staanplaats met 2 personen € 23, persoon extra € 4,10, hond 

€ 3,10.

2 
CAMPING DE POEL
Munkedijk 24, 8611 JM Gaastmeer
(0515) 46 97 32
www.campingdepoel.nl

OPEN VAN 12 APRIL T/M 25 OKTOBER

Terrein van 3 ha met 16 toeristische staanplaatsen en 
9 vaste 
Kleine familiecamping midden in het Friese merengebied. Open zeilbo-

tenverhuur, roeibootjes en Optimisten te huur, slechtweeraccommodatie, 

speeltuin, 4 à 6 persoonsappartement te huur. Auto op parkeerterrein.

Staanplaats € 4,95, persoon vanaf 5 jaar € 3, douche € 0,50, stroom 

6A € 2,50, huisdier € 2,85.

3 
CAMPING IT WIID
Kooidyk 10, 9264 TP Earnewoude
(0511) 53 92 23
www.wiid.nl

HELE JAAR OPEN

Terrein van 28 ha met 275 toeristische staanplaatsen en 
327 vaste
Camping midden in De Alde Faenen met goede watersportmogelijkheden. 

Restaurant, winkel, zwembad, internet, speeltuin, waterspeeltuin, 

miniclub, animatie, boot-, mountainbike- en kanoverhuuur, camperser-

vicestation, wasserette, huuraccommodatie. Stroom 4-16 A. 

Staanplaats 2 personen € 24,75, extra persoon € 5, hond € 5. 

Tips
�  Honderden skûts-

jes verzorgden in het 

oude Fryslân het trans-

port van onder meer 

levensmiddelen naar 

dorpen en steden. 

In het Skûtsjemuseum 

in Earnewoude kun je 

deze antieke schepen 

bekijken. 

www.skutsjemuseum.nl

�  Indrukwekkend is 

een rondvaart op de 

meren, rietlanden en 

moerasbossen van het 

Nationaal Park De Alde 

Faenen. Als je een 

vaarbewijs hebt, kun je 

natuurljik ook zelf een 

bootje huren!

www.dealdefaenen.nl

�  Sportievelingen 

kunnen de Friese 

Elfstedentocht fi etsen! 

Het is sowieso leuk 

om langs te gaan in 

Ljouwert, Snits, Boal-

sert en de acht andere 

steden. 

�  Bezoek de Friese 

tweeling Hylke en 

Sietse en hun beroem-

de boot. Kameleondorp 

ligt in Ternerne. 

www.kameleondorp.nl 

Camping De Kuilart in Koudum

Lezen
ANWB REISGIDS NL FRIESLAND
ISBN 9018023086, € 9,50 leden en 

€ 9,95 niet-leden 

Afstand 
UTRECHT – HEEG 

132 kilometer

Camping De Poel in Gaastmeer

Informatie
Bij de plaatselijke VVV’s, of bij

VVV MID-FRYSLÂN
(0566) 62 13 33

www.vvvmidfryslan.nl

VVV WYMBRITS
(0515) 44 24 64

www.vvv-wymbrits.nl

FRIESLAND

Camping It Wiid in Earnewoude


