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Recreatieschap voor het Friese 

water en land

De Marrekrite

(“merenkring”)



Marrekritebord oud

A-MERK



Marrekritebord nieuwe stijl



Kerntaken

Beheer en onderhoud

• Water: 3.500 gratis aanlegplaatsen 

• Land: 2.650 km fietsknooppuntennetwerk

en overige routestructuren.                        



Activiteiten

• beheer en onderhoud van vrije aanlegplaatsen

• ontwikkeling van nieuwe aanlegvoorzieningen

• baggerprojecten tbv eigen ligplaatsen

• ophalen van recreatieafval

• betonning en bebakening recreatie (door)vaarten   

• advies deelnemers 

• beheer en onderhoud fietsknooppuntennetwerk



De Leien



Geschiedenis

• Jaren '50:   Begrip “recreatie” duikt op …. volksverheffing 

O.a. publicaties in ANWB-bladen / advies ir. Fokker

• In Fryslân: Provincie en gemeenten pakken bal op:

Start in centrum Friese Merengebied:

Creëren en Reguleren

1957 GR:   Recreatieschap voor het Friese Waterland



Organisatie

AB (Prov. Fryslân + 22 gemeenten)

DB (Gedeputeerde + 4 wethouders)

Kantoor (5 + 50)



Marrekrite-kantoor

= “directievoerder”

Aansturing van

• Aannemers: onderhoud en nieuwbouw

• Specialisten: inhuur op projecten / advies

• SW: groenbeheer



DOEL

De gemeenschappelijke belangen v/d deelnemers 

te behartigen, 

bijdragend a/e een evenwichtige, gecoördineerde 

ontwikkeling van 

- de watersport, 

- de landrecreatie,

- ……..en van andere vormen van recreatie op het

water en het land (camperplekken???)



EVENWICHT

Natuur en landschap staan hoog in het vaandel.

Natuur                                Recreatie



Marrekrite draagt bij aan

• goede infrastructuur voor de watersport

• uniforme kwaliteit en uitstraling

• veiligheid (1-1-2 / bredere steigers)

• economische ontwikkeling

• goed woonklimaat



Milieuboot leegt containers



Baggeren eilanden Tsjûkemar 2012



Revolutie 1      KLP



Kerncijfers
De Friese Marathon =  42 km voorzieningen

• 3.500 vrije aanlegplaatsen

• 600 aanlegvoorzieningen op 300 locaties

HOUT KLP

• Klassieke steigers 10 6

• Oploopsteiger 2 1

• Tuigsteiger ½ 3

• Damwand 15 2



Kerncijfers
… en ook nog:

• 118 containers 

• 680 fietsknooppuntenbordjes

• 2.650 km fietsnetwerk 

• 50 vrijwilligers (wimpel/toezicht)

• 600 donateurs

• 18.000 wimpels



3 formaten wimpels 

- 18 x 24 cm € 13,-

- 30 x 40 cm € 20,-

- 50 x 70 cm € 25,-



Financiën

Provincie 45%

Gemeenten 55% met een verdeelsleutel obv: 

40 % aantal inwoners 

40 % aantal overnachtingen  

20% aantal meter voorzieningen

Begroting 1.7 miljoen

Wimpelactie 170.000 (2013)



Toekomst

• Slinkende budgetten

• Verbinding water en LAND

• Aanbod vs Vraag:

- Behoud vs Krimp? 

- - Gebruik van / druk op voorzieningen?

- - Spreiden? Wensen watersport? 

“Wat van Hoeveel, Waar?”



2013      de MarBoei



de zwarte betonnen 

damwand

2014

Revolutie 2



De Leien, gerecycled kunststof

VRAGEN?


