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JUNI 

Wetterwille yn Fryslân 

Beekjes, vaarten, plassen, sloten, singels... We kunnen nog wel even doorgaan, want in 
Friesland kennen we meer woorden voor de wateren dan voor brood. Logisch; we hebben 
er al eeuwen mee te maken. We verdrijven de zee, bevaren de vaarten, fierljeppen over 
sloten en zoeken altijd nieuwe manieren om droge voeten te houden. Het is onze vriend 
en vijand, al zolang we ons kunnen herinneren. 

Op het water geniet je van een ultiem gevoel van vrijheid, de zon op je gezicht en de wind 
door je haren. Zodra je voet aan vaste wal zet, houd je dat gevoel in Friesland vast. 
Vervolg je reis te voet of per fiets en beleef het unieke landschap en de onontdekte 
bijzondere plekken. Kom met je eigen boot, huur een boot, ga mee op één van de vele 
georganiseerde tochten, dwaal door de steden en geniet van de zomer. 
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11fountains 
Ontmoet Stadsgezicht Anna van der Sluis 

We zijn trots op onze elf steden. Ze vormen een parelketting die geschikt is voor elke 
gelegenheid. Of dat nu een barre tocht is in een strenge winter of een onmenselijke uitdaging 
die je zwemmend aflegt. Anderen pakken de fiets, auto of benenwagen om langs alle steden te 
gaan en alle fonteinen te bezoeken. Iedere Friese stad heeft iets eigens. Wie de tijd neemt om 
haar te leren kennen en de verhalen eigen te maken, ontdekt de stad pas echt. De stad vol 
verhalen krijgt een gezicht. Een stadsgezicht. Deze keer verteld visser, Anna van der Sluis uit 
Workum de mooiste stekjes van de stad 

 

Bekijk de video  
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WATERRECREATIE 

Tall Ships Races Harlingen 2022 

Ahoy zeehelden! In de zomer van 2022 is het zover, dan ontvangt Harlingen opnieuw 's werelds 
mooiste Tall Ships met hun internationale bemanning en trainees. De Tall Ships Races zijn 
sinds 1956 een jaarlijks terugkerend evenement waaraan talrijke tallships van over de hele 
wereld deelnemen.  

Een armada van driemasters, matrozen op de kade, en de geur van getaande zeilen en touwen 
- tijdens The Tall Ships Races Harlingen 2022 is heel Harlingen gehuld in nautisch sferen. Het 
maritieme evenement belooft een enorme happening te worden met veel feestelijkheden. De 
schepen zullen Harlingen binnenvaren op 14 juli 2022. 

 

Ontdek de fotoroutes en het programma  
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WATERRECREATIE 

4 daagse vaartrip: cityhoppen door het hoge noorden 

In het noorden van Friesland zwerf je door een meditatief groen landschap langs vier Friese 
steden van zee naar voormalige zee. Het ‘hoge noorden’ spreken veel Nederlanders over als ze 
op de noordelijke provincies doelen, alsof het een ver gelegen oord is. Dat valt natuurlijk wel 
mee, maar het gevoel van ‘echt even weg zijn’ is sterk aanwezig. Verken de Friese wateren, 
maar stap ook even van de boot om je te verwonderen over de eigenzinnige cultuur en 
historische steden die achter de rietkragen en vergezichten schuil gaan. Hijs de zeilen, huur een 
jacht of kom met je eigen schuit deze kant op dobberen. 

 

Ontdek de trip  
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TIP 

Avondarrangement 

Beleef het magische decor van Harlingen bij 
zonsondergang. Al varend en dinerend maak je 
onderdeel uit van de Tallships. Deze 
indrukwekkende schepen vormen het hart van 
het evenement. Op de diverse podia zullen 
verschillende optredens verzorgd worden en 
iedere avond wordt spectaculair afgesloten. 
Vanaf het machtige dek heb je een 
indrukwekkend uitzicht over de bruisende haven 
terwijl je met elkaar het glas heft! 

Lees meer 
 

TIP 

Middagarrangement 

Lekker lunchen en/of borrelen aan boord terwijl je 
geniet van het mooiste maritieme evenement van 
Friesland. Een middagarrangement kan stilliggend 
langs de kade op een van de indrukwekkende 
Tallships of varend. En als het weer het toelaat, 
een mooie (zeil-)tocht over het Werelderfgoed de 
Waddenzee. Misschien laten ook de zeehonden 
zich van hun beste kant zien! 

Lees meer 
 

     

 

WADDEN 
Dag van het Wad 

Hiep, hiep, hoera! Ook dit jaar wordt de verjaardag van de Waddenzee gevierd. In 2022 is het 
dertien jaar geleden dat UNESCO ons mooie gebied uitriep tot Werelderfgoed. Traditiegetrouw 
vieren wordt dit op de laatste zaterdag van juni gevierd tijdens de Dag van het Wad. Op 25 juni 
staan we stil bij hoe bijzonder dit gebied is, laten we je kennismaken met de Waddenzee en 
brengen we de kwetsbaarheid onder de aandacht.  
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Vier jij het met ons mee?  

 

 

 

      

BLOG 

3 dagen duurzaam varen in de Fryske 
Wâlden 

Boeren, burgers en buitenlui komt dat zien, 
ruiken en vooral proeven. In de Friese Wouden 
vul je je picknickmand in de thee- en pluktuinen 
of op het erf van de boer. Ga duurzaam te water 
en geniet van al het lokaal lekkers dat Friesland 
je biedt. Wij laten zien dat groene keuzes 
maken helemaal niet moeilijk is. 

Lees hier verder 
 

ROUTE 

Nieuw: stadswandeling Sloten 

 
Sloten heeft nu een inspirerende stadswandeling 
waarmee je op ontdekkingstocht kunt door de 
kleinste Elfstedenstad. Het startpunt is bij het 
Museum Sloten. Vanaf hier kun je zelf ervaren 
waarom Sloten ‘de ideale stad’ wordt genoemd. 
Bezienswaardigheden als korenmolen De Kaai, 
fontein Kievit en de kanonnen zorgen voor een 
echte ontdekkingsreis.  

Ontdek de route 
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WATERRECREATIE 

9x de beste visstekken 

Zuidwest Friesland beschikt over heel veel 
water. Daarmee is Waterland van Friesland dé 
plek om te komen 'fiskjen', oftewel vissen. Hier 
zijn de Friese meren, vaarten, kanalen, sloten 
en je kunt zelfs in de watertjes van de 
verschillende historische Elfsteden en dorpen 
een hengeltje uitwerpen. We inspireren je graag 
met 9 visstekken in Zuidwest Friesland. ‘Lit de 
fisken mar bite’, laat de vissen maar bijten! 
 
Bekijk de beste visstekken 

 

WANDELEN 

Investeer in quality time met jezelf 

Wandel een paar etappes van het nieuwe 
Klooster Clearcamppad om in het pelgrimsritme te 
komen. Ontmoet nieuwe mensen, logeer op de 
meest bijzondere plekjes en kom in verbinding 
met jezelf. 

Lees meer over pelgrimeren 
 

     

 

 

 

MUST SEE 

Unieke aanlegplaatsen 

Met 300 gratis aanlegplekken midden in de natuur 
geniet je nog meer van de Friese wateren terwijl je 
volledig tot rust komt.  

Ontdek ze allemaal 
 

     

 

 

MUST DO 

Zeiltocht met Blazer TX33 op het 
IJsselmeer 

Vaar eens mee de Blazer TX33, een 100 jaar oud 
visserschip van 40 ton eikenhout en 60 m2 bruine 
zeilen. Met de TX33 ga je met een schipper het 
IJsselmeer op en ervaar hoe er gevist en gevaren 
werd met dit schip. 

Meer informatie 
 

     

https://merkfryslan.us8.list-manage.com/track/click?u=d7d0447aab7f64d7b2bf6967b&id=b9b9a5a691&e=deb7e147a8
https://merkfryslan.us8.list-manage.com/track/click?u=d7d0447aab7f64d7b2bf6967b&id=985baad40a&e=deb7e147a8
https://merkfryslan.us8.list-manage.com/track/click?u=d7d0447aab7f64d7b2bf6967b&id=59d37cc80c&e=deb7e147a8
https://merkfryslan.us8.list-manage.com/track/click?u=d7d0447aab7f64d7b2bf6967b&id=28d577fc61&e=deb7e147a8
https://merkfryslan.us8.list-manage.com/track/click?u=d7d0447aab7f64d7b2bf6967b&id=6f6cc6c36f&e=deb7e147a8
https://merkfryslan.us8.list-manage.com/track/click?u=d7d0447aab7f64d7b2bf6967b&id=8f53519909&e=deb7e147a8


 

 

MUST SEE 
Gaia in Lemmer 
 
Het rondreizende kunstwerk van de Britse 
kunstenaar Luke Jerram kon je afgelopen maand 
bewonderen op Oerol. Nu reist hij verder naar 
Lemmer en komt hij te hangen in het Ir. D.F. 
Woudagemaal in Lemmer.  

Data en tijden 
 

     

 

 

MUST DO 

Expeditie Fryslân: de sportieve 
Elfstedentocht van deze zomer 

Abseilen van een kerktoren in Workum, zeilen en 
wadlopen vanuit Harlingen, de openlucht 
escaperoom in Sloten, yogales in theater 
Franeker, suppen langs de herinneringen van 
Bonifatius in Dokkum. Zomaar een greep uit de 
sportieve activiteiten op een culturele locatie in 
Friesland. Extra leuk: doe je er meer dan drie 
maak je ook nog kans op leuke activiteiten! Mee 
doen? 

Ontdek alle activiteiten hier 
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Volg ons op Instagram  
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