
Voorbeeld route flottielje vanuit Lemmer 

 

Dag 1 
 Starten vanuit Lemmer 

 

Onze flottieljeleider Olaf zal met zijn authentieke Lemsteraak (LE 16) de leiding nemen. 

Niets is mooier dan een zeilende Lemsteraak te zien op het water waar deze voor ontworpen 

is. We zullen in eerste instantie op het IJsselmeer blijven en waarschijnlijk een oversteek 

maken naar Enkhuizen, onze eerste bestemming. 



 

 

Dag 2 
 Zeilen naar Enkhuizen

 

Enkhuizen is een van de grotere plaatsen gelegen aan het IJsselmeer en deelt dezelfde charme 

als Hoorn aan het Markermeer. Door de grote bloeiperiode in de 17de eeuw, Enkhuizen stond 

bekend als dé haringstad van de Zuiderzee, is er veel architectuur van die tijd te vinden. Dus 

de plaats leent zich perfect voor een leuke wandeling, het is net een openluchtmuseum! Dit 

maakt Enkhuizen een van de mooiere plekken tijdens het flottielje zeilen in Nederland :) 



 

 

Dag 3 
 Zeilen naar Hindeloopen 

 

Hindeloopen, na Sloten is dit de kleinste stad van de Friese elf steden. Er wonen hier minder 

dan 900 inwoners! Echter, Hindeloopen is voorzien van een grote jachthaven dat pal aan het 

oude stadscentrum ligt. Wanneer je hier met een korte wandeling doorheen loopt kom je 

erachter dat ook Hindeloopen in het verleden goed geboerd heeft. Een uniek stadje dat elke 

zeiler een keer moet aan doen. 



 

Dag 4 
 Zeilend naar Makkum

 

Makkum heeft het allemaal. Een prachtig stadscentrum waar veel te doen is, een prachtig 

strand en een grote jachthaven. Doordat het ver van het strand nog steeds ondiep is, tot 

maximaal de heupen, is het erg veilig voor jonge kinderen en maakt het leren van windsurfen 

erg toegankelijk! Vandaar dat wij deze plek niet overslaan tijdens de het flottielje zeilen. 



 

Dag 5 
 Flottielje zeilen op de Waddenzee en Noordzee

 

Zodra iedereen hier klaar voor is gaan we door de sluizen bij Kornwerderzand. Hier komen 

we de Waddenzee op en beslissen we of we gelijk een oversteek naar een van de 

Waddeneilanden maken of dat we bijvoorbeeld Harlingen nog aan doen. Wees gerust, er zal 

een uitgebreide briefing zijn zodra we dit unieke vaargebied opvaren. Wanneer het weer het 

toelaat proberen we ook een stuk te gaan zeilen ten noorden van Texel of Terschelling. 

Hierdoor zeil je dus ook op de Waddenzee tijden de flottielje! 



 

Dag 6 
 Zeilen rond Texel 

 

Texel is het grootste eiland van de Waddeneilanden. Het eiland leent zich perfect voor een 

mooie fietstocht aangezien het rijk is aan weiland, bos en duingebied. De haven ligt aan de 

oostkant van het eiland bij Oudeschild. Hierdoor ben je vlakbij Den Burg, het grootste dorp 

van het eiland. Vergeet niet om je te goed te doen aan een Texelse Skuumkoppe, dit is heerlijk 

bier, een bezoek aan de brouwerij is ook erg leuk. Neem de kinderen mee naar het vliegveld 

waar je veel mooie kisten kunt zien en, als je wil, uit een perfect functionerend vliegtuig kunt 

springen. 



 

Dag 7 
 Terug naar Lemmer

 

Vandaag moeten we weer terug naar Lemmer  

 


