Plattegrond omgeving haven Franeker.

Parkeergelegenheid
Ligplaats schepen
Navigatieadres haven Franeker:
Prins Hendrikkade
8801 JK Franeker
Maak gelijk een routebeschrijving op maat via google maps.
Op de kaart zijn alleen de schepen aangegeven die deze haven als vaste thuishaven hebben. Het is dus mogelijk dat
uw schip hier niet tussen staat. Neem dan voor vertrek contact op met de schipper voor de ligplaats van het schip
tijdens uw zeiltocht. Het telefoonnummer van de schipper kunt u vinden in de ServiceMail met uw laatste informatie.
Vanaf de Afsluitdijk neemt u de snelweg N31 naar Harlingen. Na Harlingen gaat de N31 over in de A31 en hier neemt
u afslag 20 naar Franeker. U rijdt nu op de Hertog van Saxenlaan, die in de Hocquart en vervolgens in de Vijverstraat
overgaat. Aan het einde van de Vijverstraat slaat u linksaf. U bevindt zich nu op de Zuiderkade, u door en slaat aan het
einde van de Zuiderkade rechtsaf, het Oud Kaatsveld op. Het Oud Kaatsveld gaat over in de Stationsweg. Over de
brug slaat u linksaf en rijdt hier rechtdoor. U komt dan vanzelf bij de ligplaats van uw schip.
Vanuit het noorden of zuiden komend rijdt u via Leeuwarden. Vanaf Leeuwarden neemt u de A31 richting
Franeker/Harlingen. Bij afslag 20 richting Franeker verlaat u de snelweg. U rijdt nu op de Hertog van Saxenlaan, die in
de Hocquart en vervolgens in de Vijverstraat overgaat. Aan het einde van de Vijverstraat slaat u linksaf. U bevindt zich
nu op de Zuiderkade, u door en slaat aan het einde van de Zuiderkade rechtsaf, het Oud Kaatsveld op. Het Oud
Kaatsveld gaat over in de Stationsweg. Over de brug slaat u linksaf en rijdt hier rechtdoor. U komt dan vanzelf bij de
ligplaats van uw schip.
Parkeren
In het centrum van Franeker geldt betaald parkeren. Bij het station vindt u echter een parkeerterrein waar u vrij kunt
parkeren.
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