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SKS-vaarroute
Vaarroute tips Wedstrijdwater

Het skûtsjesilen wordt mede 
mogelijk gemaakt door

HOOFDSPONSORS

CO-SPONSORS

1 Grou
Culinair ontspannen 
Sla het koken in Grou maar even over en zak lekker 
culinair ‘onderuit’ op het terras. In de gezellige 
dorpskern van Grou vind je een verrassend divers 
aanbod van restaurants. Van heerlijke tapas, burgers 
en wraps tot steaks. 

2 De Veenhoop
Bewonder It Skriuwersarkje 
It Skriuwersarkje is de voormalige woonark van wijlen 
Rink van der Velde, de in de 20ste eeuw meest 
gelezen Friese schrijver. Ieder jaar wordt dit arkje voor 
een korte periode de thuisbasis van enkele nieuwe 
schrijvers. Hier zijn al veel prachtige woorden op 
papier gezet. De ark ligt in de Bonnehuskepetten. 
Aldaar is ook een wandelroute.

3 Earnewâld
Doe-en-beleeftuin! 
In deze bloemrijke tuin kunnen kinderen lekker 
klimmen op de speeltoestellen, mooie vlinders 
spotten of over het blotevoetenpad lopen. 
De tuin is voorzien van bankjes om heerlijk op 
te ontspannen. Locatie: Bezoekerscentrum 
Nationaal Park De Alde Feanen.

4 Terherne 
Ontspannen in het paviljoen
Nieuw in Terherne: Paviljoen SALT. Lekker 
ontspannen met een hapje en een drankje aan 
het Snitser Mar. De naam van het paviljoen is afgeleid 
van de Sâltpoel, het water waar het restaurant direct 
aan ligt. De deuren openen in de zomer van 2021. 

5 Langweer 
Wandelpad Sterrenbos
Even een andere omgeving? Wandel dan naar het 
Sterrenbos. Via de Legemarstersingel kom je op het 
wandelpad Sterrenbos terecht. Het Sterrenbos grenst 
aan de Grote Vegelinbossen van Sint Nyk. 

6 Elahuizen
Op de thee bij de Houtboutique
De Houtboutique verkoopt houten woonaccessoires, 
maar tevens vind je in de winkel een theeschenkerij 
en in de zomer verkopen ze ook ijsjes.

7 Stavoren
Visje happen op de oude haven
Bij de oude haven van Stavoren is altijd wat te zien. 
De vissersschepen en charterschepen, toeristen, 
fietsers, wandelaars. Geniet onder het genot van een 
visje of een ijsje van de reuring aldaar. 

8 Woudsend
11stegentocht 
Wandel door de stegen en straatjes van 
Woudsend en leer over de rijke historie van 
het mooie watersportdorp. Informatie: 
www.elfstegentochtwoudsend.nl 

9 Lemmer
Surfen, zwemmen of zonnen
Surfen, suppen, zwemmen of gewoon lekker zonnen, 
daarvoor is Lemmer Beach bijzonder geschikt. Wel 
aan het strand, maar niet met de voeten in het zand? 
Pak dan het terras van Beachclub Lemmer. Heerlijk 
vertoeven en mooi uitzicht over het IJsselmeer.

10 Sneek
Vaar, fiets of wandel de kunstroutes
In Sneek zijn kunstroutes te volgen, die varend, 
fietsend of wandelend kunnen worden afgelegd. 
Er worden ongeveer 75 kunstwerken onder de 
aandacht gebracht in Sneek, IJlst, IJsbrechtum 
en nog een aantal omliggende dorpen. 
Meer info: www.sneek.nl 

10 tips op de SKS-vaarroute
De SKS-vaarroute optimaal beleven? Naast de wedstrijden is er natuurlijk 
nog veel meer te doen in de mooie Friese dorpen en steden. 

Wijzigingen in diepte en brugtijden en bereikbaarheid 
van genoemde plaatsen aan de route kunnen veranderen. 
Hiervoor is de redactie niet verantwoordelijk. Controleer 
altijd de actuele waterkaart van Friesland op www.fryslan.frl.


