Instructies voor de bol-pijl route
Deze route is opgemaakt in het bol-pijl systeem met duidelijke aanwijzingen zoals straatnamen,
plaatsnamen en wegnummers. Hier volgt een uitleg indien u nog nooit met dit systeem
heeft gereden. U kunt de afstanden meten met de dagteller in uw Porsche. Maar een app
downloaden op uw mobiele telefoon is ook mogelijk. Een goede app is bijvoorbeeld de ‘trip road
pro’. Let op: gedurende de rit kunnen er kleine verschillen ontstaan in de afstanden op uw teller
en de afstanden zoals deze vermeld staan.
Nr.

Nummer van de situatie. Rijd de route in deze volgorde.

Afstand	Dit is de te rijden afstand tot aan de situatie zoals aangegeven
met het icoon.
Totaal afstand		De totaal gereden afstand van de route. Wij adviseren u om voor navigatie
de afstanden te gebruiken per situatie en niet het totaal als maatstaf te
gebruiken. Indien u een keer verkeerd rijdt of b.v. gaat tanken klopt deze
totaalafstand namelijk niet meer.
Icoon		Situatieschets stilistisch weergegeven.
Info		Aanvullende informatie op het icoon indien noodzakelijk.
Straat / Plaats		De straatnamen en plaatsnamen zijn zoveel mogelijk aangegeven.
Soms ligt een weg in een buitengebied. Wij hebben zoveel mogelijk de
straatnamen met plaatsnamen aangegeven zoals vermeld in Google Maps.
Wegnr.		Het wegnummer indien aanwezig.

▶	Bij de start zet u de dagteller/app op ‘0’.
▶	U rijdt de afstand zoals aangegeven bij ‘afstand’.
Afstanden zijn aangegeven in kilometers.
▶	Zodra u de aangegeven afstand hebt gereden, volgt u de icoon aanwijzing op
en rijdt de route van de bol naar de punt in aangegeven richting. Let op eventuele
extra informatie en straat- en plaatsnamen.
▶	Zodra u van richting verandert zet u de dagteller/app weer op “0”
en rijdt u naar de volgende situatie.
▶	De situaties tussen de afstanden zijn niet aangegeven, dat betekent dat u de
doorgaande weg blijft volgen. Dus op tussenliggende rotondes rijdt u rechtdoor.
Doodlopende wegen worden niet opgenomen in de route/iconen tenzij het de situatie
duidelijker maakt. Bospaden worden aangegeven met een stippellijn.
▶	Indien er een onverwachte wegomleiding of afsluiting in de route is, kunt u via
Google Maps of uw navigatiesysteem zoeken naar een situatie/punt welke verder op
de route ligt. Vanaf hier kunt u de route uit het boek weer oppakken.

Harbours of Frisia
Dit is de Elfstedentocht volgens Porsche: een prachtige route door een karaktervol
gedeelte van Nederland. Hier speelt water een hoofdrol, want Friesland dankt zijn
volksaard niet in het minst aan de grillige zee en de weidse meren. Dus voert de
route u langs havens. In Stavoren heeft het beroemde vrouwtje gezelschap gekregen
van een kunstzinnige vis. Hindeloopen ademt maritieme historie en op de route
is zelfs een UNESCO werelderfgoed te vinden. Ook het oudste studentencafé
van Nederland maakt deze route er één om op te proosten. Met een Berenburger
natuurlijk. Maar niet als u nog moet rijden uiteraard.

Totale lengte van de route: 127 km
Duur (bij normale snelheid en omstandigheden): 3,5 uur

Highlights Friesland
Lemmer
Even aanleggen? De kusten van het IJsselmeer zijn uniek. De steden en dorpen
rondom het meer ademen nostalgische charme. Maar we gaan rijden. Het startpunt
is de Vuurtoren van watersportplaats Lemmer. Die is met zijn open staalconstructie
niet te missen. Het is een replica: de originele vuurtoren werd in 1986 gesloopt. De
huidige werd speciaal voor de tv-serie ‘De Vuurtoren’ (1994) nagebouwd.
Via het gezellige centrum verlaten we Lemmer. Al snel (situatie 6) passeert u een
bezienswaardigheid van wereldfaam: het ir. D.F. Woudagemaal. Dit UNESCOwerelderfgoed werd gebouwd in 1920 om overtollig water uit Friesland te
pompen. Tot die tijd stonden grote delen van Friesland in de winter onder water.
Als het gemaal op stoom komt, kan het 4.000 kubieke meter water per minuut
wegpompen. Om een idee te geven: een Olympisch zwembad is zo in 35 seconden
leeg te pompen. Dit grootste nog werkende stoomgemaal ter wereld wordt eenmaal
per jaar een week gebruikt en opengesteld voor publiek.
Het gemaal bekijken? Ga dan bij situatie 6/N359 van de route af en rijd naar het
stoomgemaal aan de Gemaalweg. Daarna pakt u de route weer op.

Stavoren
Daar is het volgende historische stadje aan het IJsselmeer: Stavoren. In de
Middeleeuwen beleefde deze Hanzestad een bloeiperiode dankzij de handel met
Engeland, Frankrijk en Scandinavië. Maar ook voor Stavoren geldt: de zee geeft en de
zee neemt. De stad heeft armoede gekend door overstromingen, zeehandelsoorlogen
en een haven die verzandde. Toch kwam Stavoren er telkens weer bovenop.
Zeevaart en visserij brachten nieuwe voorspoed en welvaart. Tegenwoordig draait
het in Stavoren vooral om watersport, zeker in de zomer. Vanaf het IJsselmeer is
Stavoren de poort naar de Friese meren.
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Via het oude centrum komen we aan in de haven. Naast de Oude Sluisbrug staat het
beroemde Vrouwtje van Stavoren, die met een verwachtingsvolle blik uitkijkt over
zee. Het beeld heeft iets tragisch: het vrouwtje hoopt schepen te zien, maar deze
zijn vergaan. Volgens de legende staat dit standbeeld dan ook symbool voor een
periode van verval.
Naast het beroemde Vrouwtje is er nog een kunstwerk in de haven te vinden: een
fontein in de vorm van een enorme vissenkop, een creatie van Mark Dion. Bij het
ontwerpen van de fontein liet de Amerikaanse kunstenaar zich inspireren door ‘grote
vissen, eten kleine vissen’, een pentekening uit 1557 van Pieter Bruegel de Oude.
Het kunstwerk is onderdeel van ’11fountains’, een project waarbij gerenommeerde
kunstenaars in 2018 in de elf Friese steden een bijzondere fontein aanlegden.

Hindeloopen
Via Molkwerum rijden we naar één van de mooiste dorpen van Europa: Hindeloopen.
Dit dorp dateert uit de 13e eeuw. Het beleefde in de 17e en 18e eeuw zijn
bloeiperiode als centrum van de internationale scheepshandel. De rijke erfenis van
Hindeloopen is perfect bewaard gebleven. Daarmee biedt het dorp zijn bezoekers
een kijkje in het Friese leven van toen. Er zijn veel maritieme bezienswaardigheden,
zoals de historische kapiteinshuizen, het houten sluiswachtershuis, en de
‘leugenbank’, waar matrozen sterke verhalen uitwisselden. Hindeloopen kenmerkt
zich ook door de eigen kledij, de met de hand geverfde meubels en zelfs een eigen
taal: een zeldzame combinatie van West-Fries, Engels, Deens en Noors. Daarnaast
zijn de paaltjes in het IJsselmeer een bron van inspiratie voor (hobby)fotografen.
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Workum
De volgende mooie Friese Elfstedenstad is Workum. Let hier zeker even op de
schitterende gevels en monumentale gebouwen. De Waag, de Sint Gertrudiskerk
en het stadhuis zijn prachtig. Workum is geen stad van grote winkelketens maar
van bijzondere boetiekjes en leuke galerieën. Kunstliefhebbers brengen hier een
bezoek aan het Jopie Huisman Museum. Jopie Huisman, de bekendste inwoner van
Workum, was een autodidacte schilder, die bekend staat om zijn realistische werken.
Met veel liefde legde hij alledaagse mensen en taferelen vast.

Bolsward
Door naar Bolsward, ook weer een karaktervolle stad met veel historische gebouwen
en fraaie monumenten. Met meer dan tienduizend inwoners is dit één van de grotere
Friese steden. Bolsward is gebouwd op drie terpen. Daardoor is het beschermd
tegen stormvloed, hoogwater en overstromingen. Bolsward was (en is) door een
verhaal over een verschijning van Maria in de Sint-Franciscusbasiliek zelfs een heus
bedevaartsoord.
Op de route passeert u bij situatie 43 (aan de rechterkant) de Broerekerk. Deze
13e-eeuwse gotische kloosterkerk werd in 1980 grotendeels door brand verwoest.
Architect Jelle de Jong uit Lemmer, slaagde er in 2006 in om de oude bakstenen
constructie te herstellen én te voorzien van een spectaculaire glazen overkapping.
Zo bleef het karakter van het monument behouden. De kerk is weer in gebruik voor
bijvoorbeeld trouwdiensten.
Zeg je Bolsward, dan zeg je ook Sonnema Berenburg. Deze traditionele
kruidenjenever wordt sinds halverwege de 19e eeuw volgens een geheim recept van
herbergier Fedde Sonnema gedestilleerd in Bolsward.
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Franeker
In 1585 werd in Franeker een Universiteit opgericht en was daarmee de op één
(Leiden) na oudste universiteitsstad van Nederland. De Universiteit van Franeker
was gevestigd in het voormalige Kruisherenklooster. Studenten konden er theologie,
rechten, medicijnen en vrije kunsten studeren – een compleet aanbod voor die tijd.
In 1811 hief Napoleon de ‘Academie van Friesland’ op. Toch is het studentenleven
niet helemaal uit Franeker verdwenen: ‘De Bogt Fen Guné’, het oudste studentencafé
van Nederland bestaat nog steeds.
En dan dit: Franeker heeft een sportevenement dat ouder is dan Wimbledon, de
Tour de France en de moderne Olympische Spelen. Sinds 1854 wordt op elke vijfde
woensdag na 30 juni, op het Sjûkelân, het bekendste kaatsveld van Nederland de
belangrijkste kaatswedstrijd van het jaar gehouden. De winnaar krijgt de zilveren
kaatsbal omgehangen.

Harlingen
Harlingen is de finishplaats van deze rit. Deze enige zeehaven van Friesland heeft
een sfeervol centrum vol grachten en historische pakhuizen. Vanaf hier vertrekken
de veerboten naar Vlieland en Terschelling. Harlingen is ook de thuishaven van het
legendarische jongetje dat zijn vinger in de dijk stak en zo voorkwam dat zijn stad
door de zee werd verzwolgen. Zijn standbeeld staat bij het vertrekpunt van de
veerboten.
In de Harlinger haven vinden we nog een kunstwerk dat deel uitmaakt van het
11Fountains project. ‘The Whale Fountain’ van de Amerikaans kunstenares Jennifer
Allora en haar Cubaanse collega Guillermo Calzadilla verwijst naar de belangrijke rol
die de walvisvangst in de geschiedenis van Harlingen speelde. Tegelijkertijd staat
hij volgens de kunstenaars symbool voor de grote invloed die de mens op het leven
in zee heeft. Misschien dat deze natuurgetrouwe potvis daarom op willekeurige
momenten een krachtige straal water omhoog spuit.
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Laadpunten
Wanneer u met uw Porsche Taycan de route rijdt, adviseren wij u vooraf de actuele
laadvermogens en laadlocaties te controleren. Raadpleeg Porsche Communication
Management (PCM) voor actuele laadlocaties.
Fastned Wellerzand 175 kW
A6 Emmeloord richting Lemmer
8313 PV Bant
11 km van de start
Fastned Laerd en Saerd 350 kW
A7 Afsluitdijk richting Sneek
8774 EP Wolsum
Tijdens de route (sit. 44)
22 km van de finish
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