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Lits-Lauwersmeer route
(Gepubliceerd in het NNWB Magazine 2004 t/m 2007)

Niet ver van de drukke Friese meren is een
gebied, dat een heel ander beeld van
Friesland als vaargebied laat zien. Ten
oosten van de Princenhof, Grou en Warten is
een route waar de motorbootvaarder alle
drukte achter zich laat en in alle rust kan
varen en verblijven. Een gezellige route van
Drachten via het Bergumermeer naar het
Lauwersmeer, door de nieuw ingerichte
Kuikhornstervaart en Zwemmer, met
gastvrije verenigingsjachthavens in
Zwaagwesteinde, Westergeest en Kollum. U
bent hier van harte welkom!
Deze route dankt haar naam aan twee oude
riviertjes, de Lits en de Lauwers. Ze liggen ten zuiden en ten noorden van deze bijzondere
vaarverbinding, die van Drachten naar het Lauwersmeer voert en richting Dokkum. Het is daarmee
een vaarroute door het rustige deel van Friesland, waarbij voor de toervaarder ook een uitstapje naar
het Groninger vaargebied bereikbaar en aantrekkelijk wordt.
Langs de Lits-Lauwersmeerroute vindt u
gastvrije dorpen, zoals Eastermar en Opeinde
in een karakteristiek coulissenlandschap. Via
de Leijen, het Bergumermeer bereikt u de
Nieuwe Vaart en Kuikhornstervaart. Dan komt
u langs de dorpen Zwaagwesteinde en
Westergeest. Hierna verder door de
Zwemmer. Even stuurboord uit langs Kollum,
met z’n gezellige winkelcentrum. En zo bereikt
u Dokkumer Nieuwe Zijlen. Bij deze
voormalige zeehaven geeft de sluis toegang
tot het Lauwersmeer. Dit unieke vaargebied, in
2003 uitgeroepen tot Nationaal Park
Lauwersmeer, met z’n rust en ruimte, de
bijzondere flora en fauna moet u op uw
vaartocht zeker niet vergeten. Ten westen van
de route ontvouwen zich de vergezichten van
het Noordfriese Terpenlandschap. Zo vaart u
via Dokkum terug richting Leeuwarden.
Ook de provincie Fryslân heeft een
vaarroutekaart van de Lits-Lauwersmeer route
uitgegeven, u kunt deze downloaden op:
http://www.friesemeren.nl/files/4234/091418LitsLauwersmeerroute-NL.pdf
Het kaartje is slechts een globale weergave
van de route. Voor exacte gegevens over
brughoogten, vaardieptes, brugbediening etc.
raden wij u aan een goede vaarkaart en de Wateralmanak deel 2 te gebruiken.
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Genieten op het water.......
het Watersportverbond zorgt ervoor!

