
Waddenzee

IJsselmeer

WadWaddendenzeezee

IJsIJsselselmeemeemeer

© DvhN/LC 040622 | Kaart: Maps4News

Route en rijrichting

hN/LC 04062hN/LC 04

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10
11

Hindeloopen

Workum

Bolsward

Stavoren

Sloten

IJlst

Sneek

Dokkum

Franeker

Harlingen

ELF 
STEDEN

PER
CAMPER

42 MEER

C
onsternatie op het terras van Het

Wapen van IJlst, om niet te

zeggen blinde paniek. De stem-

pelpost in de derde stad op de

Elfstedenroute is gesloten, en ook de reser-

vepost geeft even geen sjoege ‘vanwege

een spoedklus’. Ja, dáárvoor kom je natuur-

lijk niet uit Helmond ‘helemaal naar Fries-

land’.

De zestigers Hans en Ageeth beklagen

zich over hun tegenslag. Ze rijden de cam-

perelfstedentocht, net als wij, zijn zojuist

uit Sneek komen aanfietsen en lessen hun

dorstige keel op Brabantse wijze. De koude

pils en het schitterende voorjaarsweer laten

elke zorg verdwijnen. ,,Ach … die stempel

haal ik morgen wel!” 

Hans zakt lichtjes onderuit in de praat-

stoel. Met zuidelijke tongval uit hij zijn

waardering voor „het Noorden waar ge nog

de ruimte het”. Zijn vriendin knikt. Het is

haar eerste keer hier; ze kennen elkaar nog

niet zo lang. Ze zagen op tv iets over de

camperelfstedentocht en besloten — mede

door corona — tot de aanschaf van een

camperbusje van bescheiden omvang. ,,En

as ge dan toch die tocht maakt … dan ook

alle stempels. Of niet dan?”

Als schaatsers de Elfstedentocht

in 7 uur kunnen rijden, dan moet

dat per camper toch in een weekje

lukken? Nou, dat valt toch een 

tikje tegen. Er is zoveel te zien.

TEKST EN FOTO’S THEO ZANDSTRA
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Nou nee dus, want wij doen graag ‘een

Piet Kleine’: onze stempelkaart mist straks

gewoon één afdruk, net als die van Kleine

uit de Elfstedentocht van 1997. Miljoenen

tv-kijkers zagen hem indertijd pardoes een

stempelpost voorbij schaatsen, waardoor

hij uit de uitslag (5de) werd geschrapt.

Jaren later kreeg de onfortuinlijke Drent

alsnog een Elfstedenkruisje. 

In dank aanvaarden we de nuttige infor-

matie van onze terrasgenoten, slaan de

stempelpost over en fietsen kalmpjes terug

naar onze camper in Sneek, langs de impo-

sante houtzaagmolen De Rat en het water

van de Geeuw. In de stad volgt een weinig

inspirerend traject door buitenwijken en

langs drukke wegen, maar zodra we de

markante watertoren zien, direct gevolgd

door de beroemde waterpoort, ontvouwt

Sneek zich als een van de mooiste en gezel-

ligste steden van Friesland. In het avond-

zonnetje genieten we van een drankje in de

drukke Marktstraat, tussen talloze andere

mensen die even nergens naartoe hoeven.

VROLIJKE MENSEN OP HET TERRAS

Twee dagen eerder begint onze camperelf-

stedentocht op Camperplaats Leeuwarden,

in de buitenwijk Zuiderburen. Direct scoren

we hier onze eerste stempel. Zo, die is bin-

nen! Daarna hebben we alle tijd voor de

geneugten van de Friese hoofdstad. Overal

zitten vrolijke mensen op fleurige terras-

sen. Leeuwarden leeft, een genot om te

zien.

Tijdens een van de talrijke zonnepauzes

belanden we bij Baylings aan de Nieuwe-

stad waar een opgetogen serveerster met

vermoedelijk Aziatische genen een onge-

kend enthousiasme aan de dag legt. Kundig

maar vooral ook stralend doet ze haar

werk; niet alleen de gasten zijn blij met de

lente. Bij vertrek zegt ze zonnig: ,,Daaaag,

prettige meneer!” Een beetje schrikt ze van

haar eigen geestdrift, aarzelt even en zegt

dan: ,, … eeeh … fijne klant!”

,,Das gibt Ärger”, fluisterbromt onze

Duitse camperbuurman de volgende och-

tend. Hij wijst veelbetekenend onder ons

voertuig waar duidelijk is te zien dat de

vuilwatertank overstroomt. Och jee ja, dat

ding moet geleegd! Vervolgens zijn we een

dik uur druk met manoeuvreren en aftap-

pen, en de rest ook maar meteen: waterin-

name, reinigen chemisch toilet ... We wijten

de tijdsduur vooral aan onze onhandigheid;

het is een huurcamper en überhaupt de

eerste keer dat we een joekel van ruim 7

meter hanteren.

Een zelfverkozen slingerroute naar

Sneek voert ons door sfeervolle dorpjes:

Weidum, Easterwierrum, Boazum. We

rijden naar de meer, zoals Snekers hun

waterplas noemen. Van provinciewege

schrijven we Snitser Mar, en de rest van het

land zegt het Sneekermeer. Hoe dan ook:

bij paviljoen Beachclub Sneek krijgen we

een heerlijke indruk van het mooiste vaar-

water van Friesland. 

Naast de steigers van jachthaven De

Domp, tevens stempelpost, overnachten we

in watersportland niet ver van de binnen-

stad. Houten boothuizen waar je kijkt,

gekletter van stagen tegen masten, geprut-

tel van een buitenboordmotor, kwakende

eenden, kabbelend water. Verrukkelijk.

VERSNELLINKJE HOGER

Door een lompe manoeuvre met de water-

inname schampt onze camper de slagboom

bij de receptie in Sneek. Het voertuig geeft

geen krimp, maar de wegafsluiter vertoont

een krasje van een paar centimeter. Schuld-

bewust opperen we de schade te vergoe-

den, maar de uitbater lacht het akkefietje

ruimhartig weg: ,,Meneer, we smeren er

straks zeker voor 50 cent verf op!”

Het is dag 4, tijd voor een versnellinkje

hoger. Op weg naar Stavoren doen we eerst

Sloten aan. Aan de rand van het gering

bemeten stadje kunnen we ons slagschip

kwijt. Na een onvriendelijke, slecht bestrate

onderdoorgang onder de ringweg verwel-

komt een kloek kanon ons enkele eeuwen

terug in de tijd. 

Een stempel halen we in het met anijs-

geur gevulde oude bakkerijtje, waar we

onze proviand aanvullen met likkebaar-

dend lekker Fries bakwerk. De plaatselijke

horeca wordt net op dit moment over-

spoeld met jeugd op schoolreis. In de druk-

te zien we dat onze Brabanders Hans en

Ageeth een plekje op het terras hebben

weten te bemachtigen; we zwaaien en

maken een ommetje door het prachtige

centrum.

We klunen voor een stempel
naar het schaatsmuseum
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1 Leeuwarden – het centrum van Ljouwert bloeit uitbundig.

2 Sneek – Snits is een van de gezelligste Friese steden.

3 IJlst – de overtuinen aan het water markeren Drylts. 

4 Sloten – historische aanblik van Sleat is fenomenaal.

5 Stavoren – de haven van Starum is een fijne pleisterplaats.

6 Hindeloopen – alles in categorie ‘superschattig’ past bij Hylpen.

7 Bolsward – fraai stadshart van Boalsert lijdt onder verkeer.

8 Workum – rijke panden in de oude straten van Warkum.

9 Dokkum – prachtig decor in lekker compact Dokkum.

10 Franeker – voornaam Frjentsjer ademt geschiedenis.

11 Harlingen – levendig Harns is meer dan waddendoorgeefluik.

Op weg naar Stavoren tuffen we door

het grandioze Gaasterland en over de dijk

van het IJsselmeer. Het Friese land schit-

tert hier aan je voeten. Tot ons genoegen

kunnen we in Stavoren de camper stallen

op het parkeerterrein bij de nieuwe Coop

aan de stadsrand, vanwaar twee fiets-

loopbruggen ons direct naar het oude cen-

trum voeren. De supermarkt opende in

Stavoren niet tot ieders tevredenheid, zo

lezen we op een etalageruit: Niet corona

maakte mij kapot, maar de Coop.

IN AMERIKAANS TEMPO

Na een verpozing bij de oude haven verkas-

sen we naar de camperplaats bij Marina

Buitenhaven, vlakbij paviljoen De Potvis,

waar de joviale praatgrage havenmeester

Taeke Bleeker ons welkom heet en met

zwier zijn stempel zet. Aan de boorden van

het IJsselmeer zien we de zon achter het

water verdwijnen. Verderop links staan

Hans en Ageeth. We zwaaien voor de laat-

ste keer naar elkaar, zij blijven hier een dag

extra.

In dubbele overdrive doen we op dag 5

niet minder dan drie steden. We lijken wel

Amerikanen: today is wednesday so this

must be Hindeloopen, Workum or Bols-

ward. Nou, Hindeloopen zal elke Ameri-

kaan zich zeker herinneren, want het au-

thentieke handelsstadje is enorm pictures-

que. Klein maar fijn.

We klunen van de camperparking naar

het schaatsmuseum voor een stempel en

doen een rondje door het oude centrum, dat

zeldzaam mooie elementen herbergt. En

dan hup, naar de camper voor de volgende

stad anders dreigen we de finish buiten

tijdslimiet te bereiken.

In een wat onlogische volgorde rijden we

nu eerst naar Bolsward omdat we van-

avond in Workum overnachten. Het kost

enige tijd en moeite om onze Leopardtank

kwijt te raken maar het lukt. Later horen

we: ‘Bij het zwembad’. Dat u het even weet.

In het fraaie cultuurhistorisch centrum De

Tiid krijgen we stempel nummer 8. We

treffen Bolsward op een lawaaiige drukke

dag vol herrieverkeer. Ons excuus: op naar

Workum!

De heerlijk knusse camping Sudersé in

Workum, tevens stempelpost, biedt ons een

camperplaats met vrij uitzicht op de wei-

landen van de ingepolderde vlakte achter

de oude Zuiderzeedijk, met het strand

vlakbij. Langs een aantal prachtige dijkwo-

ninkjes fietsen we naar het centrum waar

in oude straten rijke panden de welvarende

geschiedenis van Workum vertellen. Niet te

missen is het bruisende hart: de tjokvolle

terrassen op het plein bij de monumentale

Waag. Gelukkig vinden we aan het Súd een

heerlijk plekje bij pizzeria Majestic aan het

water van de Diepe Dolte.

Bij het lozen van het afvalwater bewijst

onze pantserwagen andermaal z’n schijn-

bare onkwetsbaarheid. Een minieme tou-

ché laat een schmutzige Streife achter op

een nieuw Duits kampeerkasteel, maar ook

nu wuiven de slachtoffers elke vorm van

spijtbetuiging van de beginneling lachend

weg: ,,Wir polieren das. Kein problem!

Op dag 6 completeren we ons stedenelf-

tal, de slotdag reserveren we voor schoon-

maak en het retourneren van ons rijdend

verblijf. Onze laatste overnachting is in

Harlingen, zodat we de laatste drie steden

in omgekeerde volgorde doen. Een ambi-

tieuze etappe, maar in de lente en met de

auto is de Hel van het Noorden een lieflijke

peulenschil, wegwerkzaamheden en land-

bouwverkeer vormen de grootste obsta-

kels. Na Stiens brengen we een kort eresa-

luut aan de beroemde buurtschap Bartle-

hiem, ‘de twaalfde stad’ als er ijs ligt.

De stempelpost van de noordelijkste stad

zetelt in de gastvrije brouwerij Dockum,

een hypermodern open complex met ver-

schillende etages en een fantastisch ruim

en zonnig terras. Hier wordt het bier Kâld

Kletske gebrouwen, een reeks smakelijke

dorstlessers in het luxe segment, met het

paradoxale credo gewoan spesjaal. 

BUITEN IS ZO VEEL TE ZIEN

Het bedrijventerrein waar de brouwerij is

gevestigd komt van pas als parkeerplek

voor onze Titanic, langs de Stroobosser

Trekfeart en de Bron van Bonifatius fietsen

we vlotjes naar het centrum voor een blik-

sembezoek, alwaar we ter plekke beloven

snel weer eens terug te keren.

Op weg naar Franeker besluiten we door

Aldtsjerk te rijden, het laatste dorp op de

Elfstedenroute, om daarna prematuur de

finishlijn in noordelijk Leeuwarden te pas-

seren. In Franeker vinden we bij de sport-

hal wonderwel snel een ruime plek voor

onze Sajoez, zodat de grootste terugkeren-

de stedelijke stressfactor meteen is getac-

keld. 

Wandelend door historisch Franeker

bereiken we het pand van amateursterren-

kundige Eise Eisinga (1744-1828), die in zijn

huiskamer een onvoorstelbaar vernuftig

planetarium bouwde. Uiteraard is dat een

kijkje waard, maar ja … dat verrukkelijke

voorjaar! Bij dezen meteen excuses aan alle

andere geweldige musea en aanverwante

overdekte bezienswaardigheden in de Frie-

se steden. Er is buiten ook zo veel te zien.

Ook het oude Franeker biedt een fraai

exterieur. Het Martiniplantsoen, de Breede-

plaats, het Raadhuisplein, met uiteraard een

bezoek aan de oogverblindende bakkerij

van Van der Kloet die huist in een soort

stadskasteel. Meer historie: de oude univer-

siteit, het befaamde kaatsveld Sjûkelân, het

roemruchte (studenten)café De Bogt fen

Guné.

Onze Elfstedentocht finisht in havenstad

Harlingen. Op camping de Zeehoeve, achter

de zeedijk vlakbij het strand, stallen we

onze Battlestar Galactica probleemloos. De

zakkende zon en frisse bries nodigen uit tot

een wandeling langs de zee maar wij grijpen

de fiets, want we hebben snelle trek. Bij

Molly’s, een kleine cafetaria die bijna geheel

uit glas bestaat, krijgen we een subliem

staaltje frituurkunst voorgeschoteld. Het is

slechts logisch dat we het hartige spul

wegspoelen op een van de zalige plekjes aan

het water, bij café ’t Noorderke aan de Noor-

derhaven. 

We proosten. Het is volbracht. Nu nog de

camper poetsen.
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R Wie overweegt zich aan te sluiten bij

het groeiende leger der camper

bezitters doet er verstandig aan als

proef eerst een camper te huren. Dat

kan via diverse verhuurbedrijven

maar ook particulier, bijvoorbeeld via

Goboony. Dit platform bundelt een

enorm aanbod van privéverhuurders,

in uiteenlopende prijsklassen en

formaten. Je staat er versteld van wat

voor bijnatouringcars je met een

standaard rijbewijs kunt huren. Het

selecteren, reserveren en boeken

gaat heel eenvoudig. Na je reserve

ring heeft de campereigenaar 2 da

gen om te reageren ter bevestiging. 

• goboony.nl
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T De camperelfstedentocht kan in elk

tempo worden afgelegd en beginnen

vanaf elke plek op elk gewenst mo

ment. De tocht is een initiatief van

Margreet Dröge van Camperplaats

Leeuwarden, in samenwerking met

de camperplaatsen in Sneek, Stavo

ren, Workum en Harlingen, plus circa

70 meewerkende bedrijven. De

route met stempelkaart is gratis; een

verblijf op de deelnemende camper

plaatsen is nodig om alle stempels te

bemachtigen. Onze belangrijkste tip:

neem er de tijd voor.

Meer info en extra’s:

• camperelfstedentocht.nl

• waterlandvanfriesland.nl

• oudezee.nl

• visitleeuwarden.nl

• eropuitinfriesland.nl

• friesland.nl
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