
RecReatieschap vooR het FRiese WateR en land



Gratis aanleggen midden in de natuur

In Fryslân vindt u midden in de natuur en op de meest bijzondere  
plekjes meer dan 3.500 Marrekrite-aanlegplaatsen. Hier mag u 
maximaal drie gratis dagen blijven liggen en kunt u genieten van  
de Friese natuur. 

de Marrekrite onderhoudt en beheert deze vrije ligplaatsen, zorgt 
op heel veel plaatsen voor afvoer van recreatieafval, onderhoudt 
boeien en bakens in recreatievaarten en beheert andere recreatieve 
voorzieningen op en om het Friese water en land. de Marrekrite doet 
dit namens de provincie Fryslân en 22 Friese gemeenten. 

“in ons werk zoeken wij altijd naar een goede balans tussen recreatie 
op en om het Friese water, het landschap en de natuur”, zegt directeur 
lourens touwen. “de aanleg en het onderhoud van de steigers en 
andere voorzieningen betalen wij grotendeels van deelnemersbijdrage 
van de aangesloten gemeenten en de provincie. een even waardevol, 
maar kleiner deel betalen de watersporters door het kopen van een 
Marrekritewimpel. een koper van de wimpel draagt door het kopen van 
een wimpel direct bij aan het in stand houden van gratis aanlegplaatsen 
midden in de natuur van Fryslân”, vertelt lourens touwen. 



De Marrekrite het land op! 

sinds jaar en dag vindt u ons op en om het water. Maar nu wij hebben 
voet aan vaste wal gezet! het beheer en onderhoud van routenetwerken 
(borden) in de provincie Fryslân is onze nieuwe taak. ook het aanpassen 
en uitbreiden van het knooppuntensysteem is onderdeel van ons werk. 
het onderhoud van de fiets- en wandelpaden blijft het werk van de 
provincie of de gemeente. 

in heel Fryslân zijn wij er voor het beheer en onderhoud van het 
fietsknooppuntensysteem en lF-routes. in de nabije  toekomst gaan 
wij hetzelfde doen voor wandelnetwerken. 

Wij controleren het knooppuntennetwerk een paar keer per jaar. is er 
toch een bordje weg of kapot? via de website van de Marrekrite kunt u 
een melding over knooppuntbordjes of lF-bordjes doen. 

Duurzaamheid

duurzaamheid speelt een belangrijke rol bij het beheer en onder-
houd van onze voorzieningen en wordt met name zichtbaar door 
het materiaalgebruik. Bij nieuwbouw en vervanging van aanleg-
voorzieningen gebruiken wij gerecycled kunststof en natuurlijke 
oeverbescherming. daarnaast zetten wij schapen in voor natuurlijk 
groenbeheer. de schapen houden op moeilijk bereikbare locaties 
het gras en de struiken kort! de Marrekrite werkt ook aan sociale 
duurzaamheid door de inzet van sociale werkvoorzieningen en  
re-integratieprojecten.   



De Marrekrite is er in Fryslân voor:

•  het beheer en onderhoud van vrije aanlegplaatsen midden  
in de natuur

• ontwikkeling nieuwe aanlegvoorzieningen
• uniforme brug- en sluisbediening
• baggerprojecten - bereikbaar houden aanlegplaatsen
• recreatieafval 
• betonning en bebakening recreatieve (door)vaarten  
•  beheer en onderhoud fietsknooppuntensysteem en andere  

routestructuren 

Kerncijfers

• circa 3.500 vrije aanlegplaatsen op meer dan 285 locaties
•  circa 50 km steiger en damwand, waarvan zeker 9 km steiger  

en 5 km damwand van gerecycled kunststof
• 100 containers op 60 locaties
• meer dan 60 vrijwilligers 
• ruim 500 donateurs
• 680 fietsknooppuntenbordjes
• 2.650 aantal km fietsnetwerk



In nood op het water?

speciaal voor uw veiligheid hebben wij afspraken gemaakt met de 
alarmcentrale en zijn de nummers van alle Marrekritevoorzieningen 
bekend bij de 1-1-2 alarmcentrale in Fryslân. hierdoor bent u door de 
hulpdiensten van de provincie Fryslân altijd te vinden én te bereiken. 
U kunt dus met een gerust hart aanleggen midden in de vrije natuur!

U bent in nood en dan?

• Blijf rustig.
• Bel 1-1-2. 
• Geef aan dat u in Friesland bent.
•  Geef steigernummer, boeinummer of  

Gps-positie door. 



Vrijwilligers gezocht!

vrijwilligers zijn erg belangrijk voor de Marrekrite. onze vrijwilligers 
“de vrienden van de Marrekrite” komt u hoofdzakelijk tegen als 
wimpelverkoper en/of tâfersjochhâlder (toezichthouder). de vrienden 
van de Marrekrite zijn jaren geleden de initiatiefnemers van de 
wimpelactie geweest. de eerste wimpel werd in 1987 verkocht om zo 
voor de Marrekrite extra financiële middelen te genereren. vandaag de 
dag zijn zij nog steeds zeer betrokken bij de verkoop en distributie van 
de wimpels. de admistratieve afhandeling doet de Marrekrite.

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Wilt ook u vrijwilliger 
worden bij de Marrekrite? U bent van harte welkom. op de website 
staat een inschrijfformulier vrijwilligers. als u dit formulier invult en 
opstuurt, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. U kunt ons 
ook gewoon bellen.



Wij kunnen uw steun goed gebruiken. Beheer en  
onderhoud van onze vrije ligplaatsen en de andere 
voorzieningen kosten erg veel geld.
 
U steunt ons door het kopen van een Marrekritewimpel of door donateur 
te worden! hierdoor levert u direct een bijdrage aan het in stand houden 
van vrije aanlegplaatsen in Fryslân. Uw bijdrage wordt direct ingezet voor 
onderhoud en beheer van aanlegvoorzieningen. in december maken wij 
altijd bekend hoeveel geld de wimpelactie heeft opgebracht. U kunt dit 
terugvinden op onze website.

de wimpel kunt u kopen bij verschillende verkooppunten in Fryslân. de 
wimpel is ook te bestellen via www.marrekrite.nl. hier vindt u ook een 
lijst met alle verkooppunten. voor een wimpel betaalt u € 13,00 (prijs 
2013)!

donateur worden kan ook. als dank voor uw extra steun ontvangt u de 
Marrekritewimpel en bent u als eerste op de hoogte van het laatste 
Marrekritenieuws. U krijgt minimaal vier keer per jaar onze nieuwsbrief 
(per mail). ook krijgt u korting op maximaal twee kaartjes voor de beurs 
Boot holland! door minimaal € 20,00 (prijs 2013) over te maken op 
rekeningnummer 88.95.81 t.n.v. Marrekrite in leeuwarden o.v.v. donateur 
en uw adresgegevens bent u donateur! 

Steun 
De Marrekrite!

Aan de natuur en het behoud van ons fraaie  
Friese landschap hechten wij zeer veel waarde



3
DAYS Aanleggen langer dan 

drie dagen op 
dezelfde plaats is niet 
toegestaan

Probeer bij het afmeren 
zoveel mogelijk aan te 
schuiven

Meer nooit af in het riet.

Respecteer de 
(land)eigendommen 
van boeren.

Maak gebruik van de 
vuilcontainers! Niet voor 
chemisch afval.

Aanlegplaatsen graag 
netjes achterlaten!

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

Vaartuigen niet lange 
tijd onbemand achter 
laten, dat is alleen toege-
staan in een jachthaven 
of langs een speciaal 
aangewezen oever.

Gebruik de barbecue 
niet op steigers en 
banken. 

Kampvuur mag niet in 
de natuur i.v.m. gevaar 
voor ‘bosbrand’ en 
overlast voor dieren. 

Laat honden niet 
loslopen en ruim 
hondenpoep op. 

Leg uw bijbootje naast 
uw schip en niet erach-
ter. Zo laat u ook nog 
ruimte voor een ander.

Bomen en struiken 
niet snoeien of 
kappen. 
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Marrekrite afmeerregels

Onze aanlegplaatsen liggen midden in de Friese natuur. Rust, ruimte 
en natuur zijn vaak belangrijke redenen om onze aanlegplaatsen op 
te zoeken. Om een verblijf aan onze aanlegplaatsen voor iedereen 
zo aangenaam mogelijk te maken, maken wij u graag attent op de 
volgende afmeerregels.

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

Bomen en struiken niet snoeien of kappen. 

Gebruik de barbecue niet op steigers en banken. 

Kampvuur mag niet in de natuur i.v.m. gevaar 
voor ‘bosbrand’ en overlast voor dieren. 

Laat honden niet loslopen en ruim hondenpoep op. 

Leg uw bijbootje naast uw schip en niet erachter. 
Zo laat u ook nog ruimte voor een ander. 
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Marrekrite afmeerregels

Probeer bij het afmeren zoveel mogelijk aan te 
schuiven. 

Meer nooit af in het riet. 

Respecteer de (land)eigendommen van boeren. 

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

  Vaartuigen niet lange tijd onbemand achter laten, 
dat is alleen toegestaan in een jachthaven of 
langs een speciaal aangewezen oever. 

Maak gebruik van de vuilcontainers! 
Niet voor chemisch afval. 

Aanlegplaatsen graag netjes achterlaten!  



RecReatieschap vooR het FRiese WateR en land

Recreatieschap De Marrekrite 
emmakade 87a
8921 ah  leeuwarden
t 058 212 85 81
F 058 212 57 15
e info@marrekrite.nl
i   www.marrekrite.nl
Rekeningnr. 88.95.81

Belangrijk
alarmnummer  1-1-2
politie Fryslân  0900 - 8844
Waterpolitie  0343 - 535 355
Milieu alarmnummer 058 - 212 24 22
provinciale Waterstaat (brugbedieningstijden)  058 - 292 58 88
provincie Fryslân (algemeen)  058 - 292 59 25
Wetterskip Fryslân 058 – 292 22 22 
Zwemwatertelefoon 058 - 292 56 50
vvv informatienummer  0900 - 202 40 60

toeristische informatie www.touristinfofryslan.nl
het Friese Merenproject  www.friesemeren.nl 
 www.beleeffriesland.nl
veiligheid www.nederlandveilig.nl 


