
Verslag beurtfeart Eernewoude-Oude Veenen-Wartena-Eernewoude op 26 september 2015. 

 Door het skutsjemuseum in Eernewoude is vanwege het 5 jaar in de vaart hebben van de Aebelina 

een beurtfeartocht georganiseerd. Deze tocht varen we samen met de Aebelina en 5 andere mooie 

oude schepen. Deze andere schepen zijn Lytse Wiepkje (skutsje), Swaentsje en Anne (beide snikke), 

Nut en Nocht (een houten boeier) en de Jonge Hiltsje (skutsje). 

Op vrijdagmiddag 25 september wordt alles wat we (schipper Koos Föllings en maat Piet Voolstra) 

mee willen hebben in de Rot geladen en vetrekken we op de  motor uit Rottevalle om ca 14.00 uur. 

We varen naar het eiland op de Leijen, vlakbij het Opeinder Kanaal. Hier wordt de mast gestreken en 

drinken we een bakje koffie. 

Dan verder naar Opeinde. Als we bij de brug van de doorgaande weg door Opeinde komen is het 

allemaal mensen op de brug en op straat. We doen kalm aan omdat we denken dat er mogelijk een 

auto te water is geraakt. Als we vlakbij zijn blijkt dat er een woonboot te water wordt gelaten met 

een grote mobiele kraan van Vrieswijk (die heeft de Rot ook wel uit het water getild uit de haven bij 

Ladure in Rottevalle).  

   

Na een beetje vertraging gaan we verder en al varende wordt de mast weer omhoog gedraaid. 

Helaas is het allemaal moteren aangezien er geen wind is. Wel heel mooi weer om op het water te 

zijn. Dan door de Hooidamsbrug en richting Eernewoude. Hier komen we net te laat om nog even te 

kunnen tanken. Bij Wester eten we een heerlijke warme maaltijd, dan om ca. 18.30 uur door naar 

het skutsjemuseum waar we ca 19.00 uur aanleggen.  

Het is een gezellig sfeertje met al die oude schepen bij elkaar. Na een bakje koffie worden we door 

de organisatie van de beurtfeartocht (Sietse en Jan) bijgepraat. Allemaal leuk en gezellig. Daarna is er 

een samenzijn met de vrienden van de Aebelina. Hoogtepunt is een verhaal verteld door Klaas 

Jansma op zijn manier. Prachtig. 

    

de Rot vaart in Opeinde  “onder het 

woonschip” door richting Drachten 

een gezellige boel in het 

skutsjemuseum in Eernewoude 



Daarna nog een tijdje nazitten en elkaar weer beter leren kennen en ook weer nieuwe dingen horen. 

Dan terug naar de Rot, even naborrelen en dan ca. 24.00 uur te kooi. 

Op zaterdagmorgen staan we redelijk op tijd op, dan een broodje, daarna een bakje koffie bij het 

museum. We krijgen vandaag gelukkig twee opstappers erbij, het zijn de broers Jos en Titus 

Steggerda. Die hebben ook de nodige ervaring met beurtveer varen naar Amsterdam. De Rot wordt 

verhaald naar de kade waar de Aebelina normaal ligt (met staande mast), want de Rot mag als eerste 

vertrekken. Dan wordt de eerste vracht aan boord genomen (een jute zak met appelen en broodjes 

voor onderweg). Om ongeveer 9.30 uur vertrekken we al bomend uit de haven richting Eernewoude. 

Het valt op dat de bodem redelijk hard is, dus het bomen gaat goed.  

   

Het is mooi weer, nog dauw op de roef als we vertrekken. Het bomen gaat redelijk vlot, ieder op zijn 

beurt levert hieraan een bijdrage. 

   

   

Onze achteruitkijk (onze papegaai op het helmhout) houdt alles nauwgezet in de gaten. 

 



Bij de oude sluis nemen we de tweede vracht aan boord (een klein jute zakje met ijzeren muntjes), 

hier kan de brugwachter mee betaald worden en krijgen we ’s avonds consumpties mee.  Dan bij de 

Prinsehof nog een stukje jagen (ca 100 meter stijger). Dan bomend, met zeil erbij de Oude Veenen in. 

Helaas laat de wind het wat afweten. De organisatie geeft aan dat een aantal delen van het traject 

gemoterd mag worden  omdat we anders de geplande tijden niet halen. 

 

     

de andere schepen blijven mooi in de buurt tijdens het bomen. 

   

   

 



 

 

 

   

   

na het bomen mag eindelijk het zeil 

erop, gaat niet hard maar we gaan 

vooruit 



   

     

   

   

 

Op de Holstmar wordt de laatste lading ingenomen (een kan koffie),daarna door richting PMkanaal. 

Dan op naar Wartena, waar we door de brugwachter met muziek welkom worden geheten. Dan door 

de twee bruggen, en  aan stuurboord voor de wal. Mooi al die schepen zo achter elkaar in de oude 

dorpskern van Wartena. 



   

    

 

   

Hier krijgen we een toespraak van Sietse, we lopen een rondje door het dorp, hebben nog een 

uitgebreid gesprek met Klaas Jansma en na ca een uurtje, gaan we weer van wal, richting 

Eernewoude. Hartstikke mooi want we hebben halve wind, dus er kan weer een stukje gezeild 

worden. Bij de Princehof gaan we voor de wal en krijgen als beloning voor de tocht een beerenburgje 

van Boomsma aangeboden. Heerlijk zo op het terras met dit mooie weer. 

 

de schipper en zijn bemanning 

(behalve Piet want die maakt de 

foto)  met Klaas Jansma op de foto 

in Wartena. 



   

   

Na een uurtje weer van wal en door naar het skutsjemuseum.  Hier worden we getrakteerd op een 

maaltijd met oude friese gerechten (o.a. waldbjentsjes en potstro). Daarna heerlijk napraten over 

deze geslaagde dag. Dan weer terug aan boord, hier ook nog even nazitten en uiteindelijk toch 

redelijk op tijd, ca. 24.00 uur, te kooi. 

     

Zondagmorgen uitslapen, een broodje en een bakje koffie. Er wordt nog even gekeken bij de smid die 

het vuur al weer heeft opgestookt. Om ca. 11.30 uur wordt de motor gestart en gaan we richting het 

PMkanaal. De Fonejachtbrug passeren we met een geknikte mast. Dan bij de Burgumerdaam 

bekijken wat daar allemaal gebeurt (er ligt al een stukje nieuw kanaal, er wordt volop gebouwd aan 

het nieuwe aquaduct en de nieuwe brug).  

Nadat de brug voor ons draait gaan we door richting de Burgumermar. Helaas alles moteren want er 

is te weinig wind. Dan naar Eastermar en door naar Rottevalle. Hier arriveren we ca. 15.00 uur, dan 

de boel opruimen, spullen in de auto en weer naar huis, terugkijkend op een mooi weekeinde waar 

we weer veel gezien en gehoord hebben.   

Dan onder zeil weer terug naar 

Eernewoude, even aansteken bij de 

Princehof voor een beerenburgje en 

dan weer terug naar de gezellige 

haven van het skutsjemuseum 


