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Plattegrond omgeving haven Makkum. 
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A  Lang parkeren (gratis) 

     Parkeerterrein voor lang parkeren (bij de rotonde Suderseewei / Workumerdijk) 

 

 B  Afgesloten parkeerplaats 

     Parkeergarage Van der Bles. Afgesloten parkeerplaats (tegen betaling): OK tankstation Van der Bles,           

     Sûderseeweg 11, Makkum Tel. 0515 – 232222. 

        C Ligplaats van de schepen

 
Navigatieadres haven Makkum: 

Visafslag 
8754 Makkum 
 

Maak gelijk een routebeschrijving op maat via google maps  

Raadzaam is om voor vertrek contact op te nemen met de schipper om te verifiëren waar het schip op zat moment 
aangemeerd ligt alvorens u naar de haven rijdt. Het telefoonnummer van de schipper kunt u vinden in de ServiceMail 
met uw laatste informatie. 
 
De schepen in Makkum zijn goed bereikbaar per auto of touringcar; per openbaar vervoer moet u een paar keer 

overstappen. Nabij de schepen zijn goede, gratis parkeervoorzieningen. 

 

 

http://maps.google.nl/maps?q=53.053351,5.403299&hl=nl&sll=53.053062,5.403359&sspn=0.006295,0.006295&num=1&t=h&vpsrc=0&z=16
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Met de auto 

Vanuit het zuiden neemt u de N50 richting Lemmer. Vervolgens houdt u links aan bij de splitsing en volg de A6 

Emmeloord/ Lemmer/Leeuwarden. Op de rotonde bij Joure neemt u de 3
de

 afslag naar de autosnelweg A7. Neem afslag 

16 – Witmarsum richting Makkum. Sla linksaf naar van Aylvaweg, vervolg deze weg Weersterweg. Op de rotonde neemt 

u de 2
de

 afslag Suderseewei. De volgende 
 
rotonde neemt u de 1

ste
 afslag Workumerdijk. Daarna 1

ste
 afslag rechts 

Visafslag/Workumerdijk.  

Vanuit de randstad neemt u de snelweg A7 via Amsterdam, Zaanstad, Hoorn en de Afsluitdijk naar Sneek. Neem op de 

A7 afslag 15 knooppunt Zurich naar de N31 richting Zurich/Harlingen/Leeuwarden. Daarna houdt u rechts aan richting 

Houwdijk. Weg vervolgen naar Sotterumerdijk, daarna weg vervolgen naar Harlingerdijk en daarna richting Kerkeburen. 

Sla rechtsaf op de Kerkstraat, en neem een flauwe bocht naar rechts naar Visafslag/Workumerdijk. 

Openbaar vervoer 

U rijdt met de trein naar Heerenveen. Hier neemt u bus 198 of 199 van Connexxion naar Bolsward. In Bolsward stapt u 

over op Connexxion bus 96 (richting Afsluitdijk) of 98 waarbij u in Makkum bij het busstation (halte sporthal) uitstapt. 

 

 

 


