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Friese landschappen op eigen tempo

De roemruchte Elfstedentocht voor schaatsers werd al voor de eerste keer 
gereden in januari 1909, en in 1912 volgde die voor fietsers … maar pas in 
september 2021 volgde de Elfstedentocht voor campers, onder initiatief 
van de Camperplaats Leeuwarden. Je doet de elf bekende Friese steden 
en stadjes aan, met elf stempels en steun voor een goed doel als motivatie. 
Een schitterend initiatief. Wij namen de proef op de som en nemen je 
mee op sleeptouw doorheen Friesland. Niet zo snel mogelijk, zoals de 
schaatsers, maar op eigen tempo. Er valt daar in het Noorden immers 
zóveel te zien en te beleven.

De camperelfstedentocht 
giet oan!

Tekst: Marnix Vanheuverswijn
Foto's: Brigitte De Baets
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 De Elfsteden-finish op de Bonkevaart

Huisje, bootje, grachtje. Hoe pittoresk kan Hindeloopen zijn.

Zodra je de snelweg naar Leeuwarden 
verlaat, kom je terecht in een levende 
ansichtkaart, met oergezellige dorpjes die 
verspreid liggen tussen ontelbare kanaal-
tjes en grachten in het weidse, schijnbaar 
onbegrensde Friese landschap. Regelmatig 
zie je in de verte een zeilmast schijnbaar 
over land voorbijschuiven. 

Water is in Friesland altijd vlakbij 
en daardoor liggen de meeste camper-
plaatsen/campings vaak bij de diverse 
jachthaventjes. Op en rond dat water is 
altijd wel iets te beleven. In elk van de 
elf steden staat dan ook sinds 2018, toen 
Leeuwarden Culturele Hoofdstad van 
Europa was, een fontein met de elementen 
mist, stoom, ijs en zeewater, die hun 
verbondenheid symboliseert.

Historisch centrum
We nemen net als de schaatsers de start in 
de Friese hoofdstad Leeuwarden, vanop de 
fraaie camperplaats, aan een jachthaven. 
Daar haal je je stempelkaart en zet je 
eigenhandig de eerste stempel voor je 
vertrekt op de Tocht der Tochten.

In Leeuwarden is er heel wat te 
zien en doen, maar wij raden speci!ek 
de gegidste stadswandeling ‘A guide 
to Leeuwarden’ aan. Op anderhalf uur 
verneem je op een ludieke manier heel wat 
weetjes over de stad. Deze werd gebouwd in 
de luwte (‘leeu’) van drie heuvels (‘warden’). 
Mata Hari werd er geboren en volgens onze 
wandelgids heeft zelfs ons eigen Belgische 
koningshuis er wortels, evenals de meeste 
overblijvende Europese vorstenhuizen. 
Leeuwarden dus als historisch centrum van 
Europa!

Wat betreft de vaarcultuur: als Friezen 
iets hebben dat drijft, wordt er een motortje 
aan bevestigd om ermee te gaan varen. Om 
de terrasjes uit te breiden, liggen er zelfs 

diverse pontons in het water, supergezellig.
Een tweede tip om de stad op een 

originele manier te verkennen, is de 
Miniature People-Tour. Op de meest 
onmogelijke en onverwachte locaties 
heeft plaatselijk kunstenaar Michel Tilma 
verrassende, superkleine miniatuurta-
fereeltjes neergezet. Aan de wandelaar 
om ze op te sporen. We verraden er alvast 
ééntje: op de camperplaats zelf, bij de rode 
picknickbank … een minicampertje, of wat 
had je gedacht?

Handelstad Sneek
Na Leeuwarden doen we al meteen de 
tweede grootste stad van de tocht aan. 
Sneek is een stad met een rijke handelshis-
torie, en een opmerkelijke Waterpoort uit 
de 17de eeuw. Oorspronkelijk waren er vijf 
poorten in een forse stadsomwalling, maar 
vier ervan overleefden de tand des tijds 
niet. Bijzonder: de klok van de Waterpoort 
loopt steeds 5 minuutjes voor. Dat was het 
idee van een vroegere poortwachter, die zo 
de vaarpassanten deed denken dat ze net 
te laat aankwamen, en ze tóch nog doorliet 
om een bijkomende fooi te incasseren.

Hoor je iets over Lapkepoep, laat je 
dan niet op het verkeerde spoor brengen: 
het was de benaming van vermaarde 
Westfaalse linnenverkopers, die in de 
gouden eeuwen in de stad handel kwamen 
drijven. Dat brengt ons naadloos naar 
de eerste C&A-winkel ooit, al in 1841 in 
Sneek geopend door de Duitse broers en 
linnenhandelaars Clement en August 
Brenninkmeijer. 

Ook King-muntrolletjes blijken 
a"omstig uit de Friese stad. Ken je Beren-
burg, de enige echte Friese sterkedrank? 
Die kan je gaan proeven in de slijterij van 
Weduwe S. Joustra & Zn.

Sneek bloeide vanaf de 15de eeuw 

door de handel in boter, hout en linnen, 
maar ook paling. Dat gebeurde via in- en 
export over de Oostzee en de Zuiderzee, het 
huidige IJsselmeer. In het Friese scheep-
vaartmuseum leer je er alles over. 
Vandaag is Sneek vooral een water-
sportstad, met de jaarlijkse Sneekweek 
in augustus: een groots zeilevenement 
op het Sneekermeer met verschillende 
wedstrijden, waaronder het typisch Friese 
‘skûtsjesilen’. 

Je stempel haal je op camping/
camperplaats De Domp, alweer bij een 
jachthaven, op wandelafstand van het 
stadscentrum.

Kleine pareltjes
Amper 5 km van Sneek ligt aan de 
rivieren Geeuw en Ee het kleine IJlst, met 
ongeveer 3.300 inwoners. IJlst was altijd 
hét houtcentrum van Friesland, met als 
blikvanger de windmolen ‘De Rat’: een 
zaagmolen gebouwd in 1711, actief tot 
1950 en op vandaag nog te bezoeken. Hier 
werden houtstammen aangevoerd over het 
water en verzaagd tot planken. Daarvan 
werden zowel schepen vervaardigd als 
houten schaatsen, de Friese doorlopers. 

Stempel 3 haal je in eetcafé De 
Utherne, vlak bij de windmolen. Op de 
ruime parking kan je je camper even 
achterlaten voor een wandel- of !etstocht. 
Op die manier kom je in het centrum bij de 
typische ‘overtuinen’. Oorspronkelijk waren 
dat grasveldjes aan beide zijden van de Ee, 
waar destijds op grootmoeders wijze de was 
werd gebleekt. 

Sloten, het kleinste stadje op  
onze reis, van 700 inwoners, is  
misschien ook wel het meest pittoreske. 
Ook hier overheerst een windmolen het 
uitzicht: korenmolen de Kaai, al sinds  
1755 daar en nog steeds te bezichtigen.  
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over het IJsselmeer tuurt. De legende leert 
ons dat dit ‘vrouwtje’ in feite een harde 
tante bleek, die mee de hand had in het 
teloorgaan van de glorieuze tijden van de 
stad, ten gevolge van de verzanding van de 
oude haven …

Een mooie vuurtoren siert de 
vissershaven, en de huizen op de kade 
doen met hun vele kleuren enigszins 
Scandinavisch aan. Ook heel speciaal is de 
oude spoorhaven. Voordat de afsluitdijk in 
1933 over het IJsselmeer werd aangelegd, 
had het treinverkeer in Stavoren recht-
streeks aansluiting met de veerpont naar 
Enkhuizen aan de overkant. De goederen 
moesten niet worden overgeladen op een 
schip, maar de wagons werden vol op 
de stoomboot gesleept, wat een enorme 
tijdwinst betekende.

Door zijn unieke ligging tussen het 
IJsselmeer en de Friese Meren is Stavoren 
in het hoogseizoen een toeristische 
trekpleister geworden. Het waterpeil tussen 
beide wordt constant geregeld door het 
imposante J.L. Hooglandgemaal en de grote 
Johan Friso-sluis.

We stempelen en overnachten op 
camping Marina Stavoren Buitenhaven.

Stoeltjes voor de koning
We zijn inmiddels bijna halverwege onze 

tocht en bevinden ons in afgelegen gebied. 
Het nogal geïsoleerde Hindeloopen 
ontwikkelde een sterk eigen dialect, geba-
seerd op de talen van hun buitenlandse 
handelspartners, een eigen klederdracht en 
zelfs een typische eigen Hindelooper-schil-
derkunst: alle huishoudelijke spullen, van 
dienbladen over kleerhangers en keuken-
gerei tot meubilair worden opge#eurd. Een 
waar openluchtmuseum!

Ook dit stadje bestaat uit maar een 
paar geplaveide straatjes, met kleine Friese 
huisjes aan de grachten en een bootje voor 
de deur. Bij één van die huisjes, waarin 
sinds 1894 het authentiek schilder- en 
meubelatelier ‘Roosje Hindeloopen’ is 
gevestigd, met !er boven de etalage de 
vermelding ‘Ho#everancier’, stonden wij 
toevallig toen de eigenaar Titus aankwam. 
Een alledaags praatje mondde al snel uit in 
een bezoek aan het kleine schildersatelier, 
waar ook het vorstenpaar Willem-Alex-
ander en Maxima met hun kinderen al 
langskwamen en de kinderstoeltjes voor 
hun kroost bestelden.

Hindeloopen is ook dé plaats voor wie 
meer wil leren over de Tocht der Tochten. 
Ga maar eens langs in het Fries Schaatsmu-
seum, waar je tal van rariteiten uit de 
vijftien edities van de Elfstedentocht vindt: 
van de schaatsen waarmee (toen nog) Prins 

De alomtegenwoordige waterwegen zijn 
dé oorzaak van het strategische belang 
dat Sloten als echte vestingstad destijds 
had, op de route van Sneek naar de 
Zuiderzee en Hanzesteden. In de zomer 
worden die glorietijden elke vrijdagavond 
opnieuw opgeroepen door het afvuren 
van ouderwetse kanonschoten en door de 
heuse stadsomroeper, met wie je trouwens 
op wandel kan gaan door het stadje of een 
rondvaart doen. In het plaatselijke museum 
vind je nog meer over de stadsgeschiedenis 
en zelfs een heuse verzameling ‘toverlan-
taarns’. Je stempel haal je bij authentieke 
bakkerij ‘t Kruimeltje, waar je 50 jaar terug 
in de tijd wordt gekatapulteerd.

Kleurrijke Hanzestad
Stavoren, de oudste stad van Friesland, 
met stadsrechten die dateren van 1292, 
ligt in een verre uithoek van ons parcours 
en is aan drie kanten omringd door het 
IJsselmeer. Door die ligging werd Starum 
(de Friese benaming) in de 13de eeuw 
zelfs een Hanzestad en dé Friese poort 
voor de handel met Amsterdam en de 
Oostzeesteden. Die roemrijke geschiedenis 
kan je bewonderen in het plaatselijke 
Ponthùs-museum. 

In de haven vinden we het standbeeld 
van het Vrouwtje van Stavoren, dat eeuwig 
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1. Elk Fries dorp had destijds zijn eigen 
schaatsenfabriek.

2. In Harlingen zie je bijne evenveel 
bruinzeilen als huizen.

3. Het Eisinga Planetarium uit 1781 is nog 
steeds bij de tijd.

4. Fiets aan de kant en gezellig op het 
water in Leeuwarden.

5. In de overtuinen in IJlst werd de was 
te bleken gelegd.

4

Willem-Alexander aan de tocht heimelijk 
deelnam in 1986, onder de schuilnaam WA 
van Buren, tot de afgevroren teen van Tinus 
Udding uit 1963 … Je haalt er ook je zesde 
stempel.

Zeilen en fietsen
We zijn iets verder van het IJsselmeer 
af, maar via de waterweg ‘it Soal’ is de 
verbinding met Workum heel goed. Je 
vindt er een mooi wit strand, als je even 
wil verpozen voor je het laatste stuk van 
de tocht aanvat. Workum gaat prat op zijn 
Jopie Huisman Museum, dus we lieten 
ons overhalen om er eens te passeren. 
Huisman is in Nederland een heel bekend 
!guur: voddenmarchand, !losoof, maar 
vooral kunstschilder met een heel eigen 
levensopvatting. Zijn werk doet je vooral 
stilstaan bij de gewone, dagelijkse dingen 
van het leven.

Alweer zo’n typisch Fries evenement: 
de jaarlijkse Strontrace met start en !nish 
in Workum, tijdens de herfstvakantie. 
Deze zeilwedstrijd met oude skûtsjes eert 
de historische vaarroute waarlangs mest 
uit het Friese binnenland werd verscheept 
naar Holland. Voor de eerste boot die 
in Workum terugkomt, wordt jaarlijks 
nog eens het échte vuur in de vuurtoren 
aangestoken!

Zin in nog wat water? In Workum kan 
je een opvallende water!ets huren, die even 
makkelijk rijdt/vaart als een gewone !ets. 
De snelste water!ets ter wereld zou erbij 
zijn … zeggen ze!
Stempelen doe je op Camping Sudersé, op 
1,5 km van het centrum van het stadje.

In Bolsward valt onmiddellijk de 
grote ‘Broerekerk’ op, al in 1580 verlaten als 
kloosterkerk, en daarna overleefde het nog 
tal van calamiteiten. Zo woedde er in 1980 
nog een zware brand, waarna het gebouw 
gerestaureerd werd met glazen dak en 
tegenwoordig gebruikt wordt voor diverse 
maatschappelijke evenementen.
Je stempel haal je bij VVV ‘De Tiid', 
tegenover het prachtige stadhuis in 
regionale bouwstijl.

Wij doen de Elfstedentocht met de 
camper, maar sinds 1912 kan je hem ook 
met de !ets doen! Daarbij is Bolsward 
de start en !nish. Dé hoogdag hiervoor 
is Pinkstermaandag. Hoewel echte 
sportievelingen het wel in één dag doen, 
is 235 km met de !ets natuurlijk niet aan 
iedereen besteed. Daarom is er ook de 
Helfstedentocht, die met zijn 93,9 km al iets 
menselijker klinkt.

Een schat aan scheepvaart
We zijn inmiddels al de Afsluitdijk voorbij 

en dus aan de Waddenzee. Die noordelijke 
ligging bracht ook Harlingen een rijke 
handels- en visserijgeschiedenis, nog 
versterkt door de Zetel van de Admiraliteit, 
de voorloper van de Nederlandse Marine, 
die hier vanaf de 17de eeuw gevestigd 
was. Vandaag vertrekken van hieruit de 
veerboten naar Terschelling en Vlieland, 
maar de Waddeneilanden vallen uiteraard 
buiten dit bestek.

Het rijke verleden van Harlingen zie 
je aan de vele mooie handels- en pakhuizen 
in de buurt van de haven, die krioelt van de 
bruinzeilen. Dit zijn de traditionele Friese 
transportboten, vandaag vaak omgebouwd 
om er passagiersgroepen mee rond te 
varen. Ook de Elfstedenfontein trekt onze 
aandacht: als een dikke potvis ligt ze stil 
aan de ingang van de haven, en af en toe 
spuit ze een krachtige, luide waterstraal 
de lucht in. Net echt! In de haven ligt een 
getrouwe replica van het expeditieschip 
van Willem Barentsz, één van de bekendere 
ontdekkingsreizigers uit de 16de eeuw. 
The fameuze Tall Ships Races, waaraan 
grote, prachtige zeilschepen van over de 
hele wereld deelnemen en die regelmatig 
Antwerpen aandoen, komen ook langs in 
Harlingen. 

Nog een plaatselijke bekende is de 
Harlinger Aardewerk en Tegelfabriek, 
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het enige bedrijf in Nederland dat nog op 
authentieke wijze Delfts Blauw vervaardigt.
Voor we het vergeten, moeten we nog onze 
stempel halen. Dat doen we op camping 
De Zeehoeve, op wandelafstand van 
het centrum, met wijds uitzicht over de 
Waddenzee.

Planetarium in de Hel
De schaatsers moeten nu door de Hel van 
het Noorden, een desolaat en winderig 
gebied. Voor ons rijdt het een stuk 
comfortabeler, want tussen Harlingen en 
Franeker ligt de rustige autoweg A31, die 
onder het aquaduct van het Van Harinxma-
kanaal duikt. Alweer zo’n indrukwekkend 
waterwerk!

Aangekomen in Franeker gaat het 
deze keer niet over zee, haven of visserij. 
Franeker was de Friese stad van de 
wetenschap en had tussen 1585 en 1811 een 
eigen universiteit. 

Het Else Eisinga Planetarium trekt 
onze aandacht. In wat op het eerste gezicht 
een eerder klein, maar mooi herenhuis 
in de binnenstad lijkt, bevindt zich het 
oudste nog werkende planetarium ter 
wereld, gebouwd tussen 1774 en 1781. 
Het houten raderwerk met zesduizend 
handgesmede spijkers wordt aangedreven 
door een slingerklok met negen gewichten 
en toont nog elke dag de precieze stand 
van de planeten. Een echt huzarenstuk dat 
ondanks zijn leeftijd actueel blijft! Neem 
hier ook je stempel mee.

Wie geïnteresseerd is in de geschie-
denis van de Franeker universiteit, kan 
het museum Martena bezoeken. Dit is 
gevestigd in de Martenastins, het stadskas-
teel dat dateert uit 1500. Het bezit naast 
een aantal schilderijen ook de ‘Kermis van 
Kooistra’, een bewegende miniatuurkermis 
uit de tijd van toen.

Ondertussen een hongertje gekregen? 
Probeer bij een Franeker bakker eens een 
Franeker Loskop, een lekker hazelnoot-
schuimgebakje, dat vroeger onder de naam 
Haselbol zeer gegeerd was bij de hoogleraren.

Brouwersstad Dokkum
Dokkum ligt buiten het ovale parcours 
van de schaatstocht. In het kleine dorpje 
Bartlehiem, tussen Franeker en Dokkum, 
moeten de schaatsers links richting 
Dokkum, daar hun laatste stempel halen 
en dezelfde weg terug nemen naar het 
parcours. Als camperaar heb je de keuze 
tussen de mooie route naar Dokkum langs 
de Waddenkust, of de hoofdweg  
via Leeuwarden. In Dokkum is er ook  
een Elfstedenfontein,  die zeer toepasselijk 
de IJsfontein wordt genoemd. Hoeveel ijs  
er op de fontein te zien is, hangt af van  
de zon, de luchtvochtigheid, de tempera-
tuur, de wind en de neerslag.  
Elke dag anders!

Dokkum was vroeger een echte 
brouwersstad en telde liefst negentien 
brouwerijen, waarvan er maar twee over-
blijven. Ook in deze stad had de vroegere 
Admiraliteit een vestiging. Vandaag is het 
pand Museum Dokkum, met 2.000 jaar 
geschiedenis van Noordoost-Friesland 
in oude gebruiksvoorwerpen, zilver- en 
aardewerk.

Het centrum van Dokkum wordt 
omringd en doorkruist door grachten,  
zeer geschikt dus om het stadje te ver-
kennen op een rondvaart, of zelf een  
sloep of kano te huren.

INTERESSANTE WEBSITES
www.camperelfstedentocht.nl 
www.friesland.nl
www.waterlandvanfriesland.nl
www.visitleeuwarden.nl
www.aguidetoleeuwarden.nl 
www.oudezee.nl
www.eropuitinfriesland.nl  

1. Aan het stadhuis van Franeker zie je dat dit één van 
de grotere van de elf steden is.

2. Op de Waterpoort in Sneek staat de klok 5 minuten 
voor.

3. Zelfs de gelagzalen in Hindeloopen kregen hun 
eigen schilderwerk.

4. Zó mini zijn de miniatuurtjes.
5. De Broerekerk in Bolsward. Imposant en al 

meermaals uit haar as verrezen.

1 2

3



1. Leeuwarden
2. Sneek
3. IJlst
4. Sloten
5. Stavoren
6. Hindeloopen
7. Workum
8. Bolsward
9. Harlingen
10. Franeker
11. Dokkum
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Op naar de Bonkevaart
Vanuit Dokkum moeten we dus terug naar 
Bartlehiem, om daar de laatste rechte lijn 
naar Leeuwarden aan te vatten, waar de 
!nish op de Bonkevaart ligt. Eerst houden 
we nog even halt aan het beroemde 
tegelbruggetje, het laatste van de 180 
bruggen voor de !nish. Vanuit de verte 
vormen de tegeltjes in Delfts/Harlings 
blauw het beeld van schaatsers die achter 
elkaar rijden. Van dichtbij is elk tegeltje 
de foto van iemand die de Elfstedentocht 
heeft uitgeschaatst, onder wie ook W.A. 
Van Buren, weet je nog?

De Bonkevaart kan je niet missen: 
op de parallelweg van de noordelijke 
invalsroute naar Leeuwarden zie je van ver 
het over de vaart gespannen monument 
van de Elfstedentocht, in de vorm van het 
fameuze kruisje dat elke deelnemer die 
voor middernacht aankomt ontvangt, en 
dat in Nederland meer waard is dan welke 
andere geldprijs ook.

Niet geschaatst, toch genoten
Hoog tijd om achterover te leunen en nog 
even na te genieten met een Kâld Kletske, 
een Berenburg of een Friese oranjekoek, 
want ook de tocht met de camper is  
best wel intensief, maar absoluut de 
moeite waard!

Je kan de Camperelfstedentocht 
starten op elk van de locaties en kan hem 
zelfs in aparte etappes rijden. Bedoeling is 
wel dat je minstens de vijf deelnemende 
overnachtingsplaatsen met de camper 
aandoet. Vergeet zeker niet je stempel-
kaart, en stuur achteraf een foto ervan naar  
info@camperelfstedentocht.nl en maak 
kans op een mooie prijs. Bovendien steun 
je op die manier de Maarten van der 
Weijden Foundation, want voor je volle 
kaart doneert de organisatie een bijdrage 
ten voordele van kankerpatiënten.  
We wensen jullie een prachtige Tocht  
der Tochten!  
It giet oan! $

DEELNEMENDE CAMPINGS EN 
ZWERFAUTOPLAATSEN

Camperplaats Leeuwarden
 » De Zwemmer 3 

8939 CA Leeuwarden
 » www.camperplaatsleeuwarden.nl

Camping De Domp
 » Jachthaven de Domp 4 

8605 CP Sneek
 » www.dedomp.nl

Marina Stavoren Buitenhaven
 » Suderstrand 2 

8715 HP Stavoren
 » www.marinastoveren.nl

Camping Sudersé
 » Slinkewei 8 

8711 HC Workum
 » www.suderse.nl

Camping de Zeehoeve
 » Westerzeedijk 45 

8862 PK Harlingen
 » www.zeehoeve.nl 

KAMPEREN

Leeuwarden 
 » Camperplaats Leeuwarden -  

De Zwemmer 3
Sneek 
 » Camping de Domp – Jachthaven  

de Domp
IJlst 
 » Eetcafé De Utherne - De Dassen-

boarch 25 of VVV IJlst - Geeuwkade 4
Sloten
 » Bakkerij ‘t Kruimeltje, Dubbelstraat 

212 of Restaurant De 7 Wouden, 
Voorstreek 120

Stavoren
 » Marina Stavoren Buitenhaven - 

Suderstrand 2
Hindeloopen 
 » Fries Schaatsmuseum - Kleine Weide 

1-3
Workum 
 » Camping Sudersé - Slinkewei 8

Bolsward 
 » VVV De Tiid - Jongemastraat 2

Harlingen 
 » Camping de Zeehoeve - Westerzee-

dijk 45
Franeker 
 » Planetarium - Eise Eisingastraat 3

Dokkum
 » KB Food - Keppelstraat 4 

zie ook camperelfstedentocht.nl/werkwijze

STEMPELPOSTEN
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