Geef steigernummer,
boeinummer of gpspositie door

Een overzicht van alle locaties met de meerpalen
voor grote schepen is te vinden op de kaart op
onze website.
marrekrite
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MarBoei: vast en vrij

Fietsen en Wandelen

Deze bijzondere Marrekrite-aanlegplekken
bevinden zich net als onze andere aanlegplaatsen
op de mooiste plekjes in Fryslân.

Sinds jaar en dag staan wij bekend om onze basisvoorzieningen op en om het water. Maar ook op land zijn wij
heel actief. We beheren en onderhouden de bordjes van
het fietsknooppuntnetwerk en wandelknooppuntnetwerk
in de provincie Fryslân maar ook van de LF-Icoonroutes,
lange afstandsfietsroutes. Het onderhoud aan fiets- en
wandelpaden zelf blijft het werk van provincie, gemeenten of grondeigenaar. Vaak kunt u vanaf onze ligplaatsen
eenvoudig op de netwerken komen

Het afmeren is eenvoudig. Vastmaken kan met één lijn.
De wind houdt het schip automatisch weg van de boei.
Achter de boei ligt het schip met de kop in de wind. Het
schip is dus altijd klaar om weg te varen. Gooi de tros
los, laat het schip ‘vallen’ en vaar weg. Een instructiefilm
vind je op www.marboei.frl/zo-werkt-de-marboei.
De boeien kunnen een trekkracht van 6 ton aan, dat
betekent dat zelfs een groot binnenvaartschip met
windkracht 12 achter de boei blijft liggen. Voor wie wil,
kan een MarBoei ook een poëtische ankerplaats zijn. Op
www.marboei.frl vind je alle gedichten die gekoppeld zijn
aan een groep MarBoeien. Dit project is in samenwerking
met tijdschrift de Moanne tot stand gekomen.
Een actueel overzicht van de MarBoeien?
Kijk eens op www.marboei.frl

Fryslân is al driemaal bekroond tot beste fietsregio van
Nederland op basis van de Kwaliteitsmonitor Fietsregio’s
van de Stichting Landelijk Fietsplatform. Zowel in
2015, 2017 en 2019 kreeg Fryslân de volle 5 sterren.
Wij zetten ons met veel energie en enthousiasme in om
deze positie te behouden. Het gehele fietsnetwerk is
in 2018 vernieuwd. Het wandelnetwerk is sinds 2019
provinciedekkend.

De wimpel is te koop bij verschillende
verkooppunten in Fryslân en te bestellen via
www.marrekrite.frl. Hier vind je ook een
lijst met verkooppunten. Donateur worden
kan ook via de website.
marrekrite
varen

Hoe?
In een nood- of heterdaadsituatie bel je het alarmnummer 112, ook op het Friese water. Op land geef
je een straatnaam door. Op het water de naam van het
vaarwater en eventueel je gps-positie. Nog duidelijker
zijn de unieke nummers van Marrekrite. Deze staan op
het Marrekritebord en soms ook op de steigers. Tevens
liggen er MarBoeien verspreid over Fryslân. Ook deze
nummers zijn bekend bij de hulpdiensten. Kijk bij het
aanleggen gelijk even naar het nummer.
Bij incidenten op het water kun je, in afwachting
van de hulpdiensten, al het verschil maken. Leg
contact met de watersporter in nood, verleen
indien nodig eerste hulp en laat via 112 weten
of het incident onder controle is. Dit voorkomt
onnodig uitrukken van hulpverleners.

1-1-2 daar red je levens mee.
Geef het steigernummer door!

Kerncijfers
700

aanlegvoorzieningen
op 400 locaties

33 km

aan steigers
en damwanden

100

marboeien

120

containers op 60 locaties

600

donateurs

Inzameling recreatieafval
Als extra service halen wij het recreatieafval op bij een
groot aantal Marrekrite-aanlegplaatsen. Wij doen dit graag,
omdat wij zo samen bijdragen aan een schoner Fryslân.
Wij zetten een speciale milieuboot in voor het inzamelen
van het recreatieafval. Op de inzamelingsboot staat een
grote perscontainer waarin de schipper de containers leegt.
De milieuboot komt tussen 1 april en 1 november in
principe eens per week langs om elke container te legen.
De containers blijven het hele jaar door staan, maar na
1 november gaan ze op slot! Ze kunnen dan niet meer
worden gebruikt, totdat ze weer opengaan op 1 april.
Enkele containers houden we jaarrond open voor het
wintervaren
De containers zijn alleen bedoeld voor recreatieafval,
dus niet voor klein chemisch afval of grofvuil! Op veel
Marrekrite-ligplaatsen staan één of meer containers, in
totaal zo’n 120 verdeeld over circa 60 locaties. Wij horen
het graag wanneer containers onverhoopt vol zijn. Dit kan
eenvoudig via een melding op onze website.

Marrekrite is er in
Fryslân voor…
• het beheer en onderhoud van vrije
aanlegplaatsen midden in de natuur
• ontwikkeling van nieuwe aanlegvoorzieningen
• uniforme brug- en sluisbediening
• baggerprojecten - bereikbaar houden
van aanlegplaatsen
• groenbeheer en maaiwerk
• inzameling van recreatieafval

Is er een bordje weg of kapot, dan herstellen we dat
zo snel mogelijk. Een schade melden over knooppuntbordjes of LF-bordjes kan eenvoudig via onze site:
www.marrekrite.frl/schade-melden.

recreatieschap
marrekrite

Geef aan dat je in
Fryslân bent

Marrekrite heeft het aantal ligplaatsen voor grote schepen
de laatste jaren op een eenvoudige manier uitgebreid.
Dat hebben we gedaan door in het verlengde van de
steigers, op 10 meter afstand, een grote meerpaal in het
water te zetten. Hierdoor hebben grote schepen minder
steigermeters nodig en krijgen anderen meer ruimte. Een
groot schip ligt vast aan de meerpaal en gebruikt slechts
een klein gedeelte van de steiger. Op deze manier creëren
we meer ligplaatsen voor een kleine prijs.

‘De Vrienden van De Marrekrite’ waren jaren geleden
de initiatienemers van de wimpelactie. De eerste wimpel
werd in 1987 verkocht om zo voor Marrekrite extra
financiële middelen te genereren. Jouw bijdrage zetten
wij direct in voor het onderhoud van de ligplaatsen.
Jaarlijks maken wij via de website en social media
bekend hoeveel de wimpelactie heeft opgebracht en
waar we het aan besteden.

Blijf rustig
Bel 1-1-2

Het beheer en onderhoud van de Marrekriteligplaatsen
kost erg veel geld. Een groot deel wordt betaald
door onze deelnemers (de Friese gemeenten en
de Provincie Fryslân). Een ander belangrijk deel
dragen de watersporters bij door het kopen van een
Marrekritewimpel en/of door donateur te worden.

voor varen, fietsen
en wandelen

en dan?

Grote schepen

met overzichtskaart aanlegplaatsen!

In nood

Koop een wimpel

Groenbeheer
Recreatieschap Marrekrite heeft voor het groenonderhoud
een eigen team medewerkers. Met twee schepen gaan zij
bij onze aanlegplaatsen langs om tijdens het seizoen het
maai- en snoeiwerk uit te voeren. In de wintermaanden
doen wij het grotere snoeiwerk.
Marrekrite is zich erg bewust van zijn verantwoordelijk
heid met betrekking tot de natuur. Om de biodiversiteit
te bevorderen, hebben we de afgelopen jaren een andere
koers ingeslagen. Zo worden er, op plaatsen waar het
kan, bloemenmengsels toegepast en op andere wordt
er voor gekozen om sommige stukken minder of soms
zelfs helemaal niet meer te maaien. Zo ontstaat er op een
natuurlijke manier meer variatie en hopen we een bijdrage
te leveren aan onze mooie Friese flora en fauna.

• o
 ntwikkeling, beheer en onderhoud van
routenetwerken op het land
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• o
 ntwikkeling, beheer en onderhoud van
toeristische overstappunten

840

fietsknooppunten

2800 km
fietsnetwerk

2000

wandelknooppunten

3800 km
wandelnetwerk

12

toeristische overstappunten
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Toeristische overstappunt
Marrekrite plaatst toeristische overstappunten (TOP’s)
door de hele provincie. Bij een TOP kunt u uw auto, fiets
parkeren of soms de boot aanleggen, om heerlijk te gaan
fietsen, wandelen in een landelijke omgeving. Het is een
startpunt om de omgeving te ontdekken. Het toeristisch
overstappunt is altijd nabij het fiets- en/of wandelnetwerk,
ook is er horeca vlakbij.

Lytse Súdein 12
8624 TT Uitwellingerga
(0515) 745 600
www.marrekrite.frl
info@marrekrite.frl

Een toeristisch overstappunt in Friesland herkent u aan
de informatiezuil. Naast een grote kaart met de fiets- en
wandelnetwerken, vindt u er informatie over themaroutes
en bezienswaardigheden in de omgeving.
Net als de MarBoeien hebben ook de TOP’s eigen gedichten.

KvK 51367033
IBAN NL16 RABO 0335 4720 36
marrekrite
wandelen

Ligplaatslocatie

Nijland

Oudemirdum

Balk

Woudsend

Langweer

Snitser Mar

Lemmer

Ferwert
Marrum

Hallum

Voorkom geluidsoverlast
van radio’s, aggregaten e.d.

Probeer bij het afmeren
zoveel mogelijk aan
te schuiven.

Vaartuigen niet lange tijd
onbemand achterlaten.
Dat is alleen toegestaan in
een jachthaven of langs
speciaal aangegeven oevers.

Open vuren zijn niet
toegestaan i.v.m. rookoverlast,
wegspattende vonken
en gevaar voor bos- en
veenbranden.

Maak gebruik van de vuilcontainers. Niet gebruiken
voor chemisch afval en grofvuil.

Oudehaske

Aldeboarn

Wolvega

Oldemarkt

Oudeschoot

De Akkers

Heerenveen

De Knipe

Respecteer de
(land) eigendommen
van boeren.

Honden aan de lijn.

Meer nooit af in het riet.

Het kappen en snoeien
van bomen en struiken
is niet toegestaan.

Aanlegplaatsen graag
netjes achterlaten.

Lippenhuizen

Vaar niet te snel. Hekgolven
zijn erg hinderlijk voor
afgemeerde boten en de
oevers lijden hieronder.

Kamperen mag bij een
beperkt aantal ligplaatsen.
Zie Marrekritebord bij de
aanlegsteiger.

Gebruik de barbecue niet
op steigers en damwanden.

Tuk

Steenwijk

Noordwolde

Oldeberkoop

Jubbega

Ureterp

Vledder

Havelte

Makkinga

Haulerwijk

Dwingelo

Diever

Appelscha

0515–745 600

058–292 56 50

Zwemwatertelefoon			

Mooie vaar-, fiets- en wandelroutes in de
omgeving of meer informatie over Fryslân
vind je op www.friesland.nl.

Meer info?

058–292 22 22

058–292 59 25

058–212 24 22

Wetterskip Fryslân			

Provincie Fryslân (algemeen)

Milieu alarmnummer			

Toezichthouder Water
Noord-Nederland			0900–8844

Politie Fryslân				0900–8844

Alarmnummer				1–1–2

Recreatieschap Marrekrite		

Leek

Tolber

Niekerk

Lee

Zevenhuize

Oosterwolde

Uffelte

Bakkeveen

De Wilp

Marum

Donkerbroek

Wijnjewoude

Drachtstercompagnie

Opende

Doezum

Grootegast

Lutjegast

Grijpskerk

Zoutkamp

Ulrum

Belangrijke telefoonnummers

Steenwijkerwold

Willemsoord

Steggerda

Oldeholtpade

Nieuwehorne

Gorredijk

Terwispel

Langezwaag

Tijnje

Rottevalle

Boelenslaan

Surhuisterveen

Surhuizum

Augustinusga

Harkema

Drogeham

Beetsterzwaag

Boornbergum

Kollum

Buitenpost

Anjum

Kootstertille

Drachten

Opeinde

Eastermar

iedereen zo aangenaam mogelijk te maken, hebben
wij een aantal afmeerregels op een rijtje gezet. De
afmeerregels zijn niet allemaal door Marrekrite
bedacht, diverse zijn bij wet geregeld.

Sintjohannesga

Nes

Nij Beets

Oudega

Sumar

Burgum

Garyp

Hurdegaryp

Noardburgum

Twijzelerheide
Twijzel

Kollumerzwaag

De Westereen

Broeksterwâld

Damwâld

Dokkum

Feanwâlden

Rinsumageast

Tytsjerk

Gytsjerk

Oentsjerk

Burdaard

Ruim uitwerpselen
van honden en
mensen op.

Echtenerbrug

Tsjûkemar

Joure

Onze aanlegplaatsen liggen midden in de Friese
natuur. Rust en ruimte zijn belangrijke redenen om
Marrekrite-aanlegplaatsen op te zoeken. Om een
verblijf op deze bijzondere aanlegplaatsen voor

Aanleggen langer dan
drie dagen op dezelfde
plaats is niet toegestaan.

Grou

Wergea

Akkrum

Jirnsum

Reduzum

Wirdum

Goutum

Leeuwarden

Stiens

Sint Nicolaasga

Rutten

Afmeerregels

Mar

Marsum

Mantgum

Oppenhuizen

Sneek

Scharnegoutum

Sleattemer

Heeg

Dronryp

Menaam

Berltsum

Sint Annaparochie

Winsum

IJlst

Wommels

Hegemermar

Bolsward

Tzum

Franeker

Zie je onderweg schade aan een ligplaats, of aan de
borden van het fiets- of wandelnetwerk? Laat
het ons weten via www.marrekrite.frl/schade-melden.

Schade melden?

Deze kaart is met de grootste zorg samengesteld.
We werken continu aan het verbeteren van onze
aanlegvoorzieningen. Er kunnen geen rechten aan
deze kaart ontleend worden.

1000 m

Schaal

Toeristisch overstappunt

Vuilwaterstation It Húske

MarBoei

Bakhuizen

Koudum

Witmarsum

Arum

I Js se lm eer

Legenda

Stavoren

Hindeloopen

Workum

Makkum

Harlingen

Sexbierum

Minnertsga

Sint Jacobiparochie

Tzummarum

Wadd enzee

Holwerd

Ternaard

