
LEEKSTERMEER 
FLUISTERBOOT VAARROUTES 

 

 

VAARROUTES: 

Leekstervaart (+/- 3,5 km, 1,5 uur varen) 

Rondje Lettelberterdiep, Hoendiep, Munnikesloot, Leekstermeer (+/- 15 km, 3 uur varen) 

Bolmert Kanoroute door De Onlanden (1x klunen)  ALLEEN VOOR KANO’S 

Rodervaart (+/- 3,5 km, 1,5 uur varen) 

 



LEEKSTERMEER 
FLUISTERBOOT VAARROUTES 

 
UITLEG: 
 

 

 

     Vooruit/achteruit 

 
ALGEMENE INFORMATIE: 
 Het Leekstermeer is ongeveer 1.50 m. diep met een zandbodem. 
 Houd rekening met andere watersporters. 
 Let goed op zwemmers. 
 Houd rekening met de windrichting en golfslag. 
 In een fluisterboot is plaats voor maximaal 5 personen (max. 425 kg). 
 In de fluisterboot vaart u geruisloos en milieuvriendelijk. 
 De fluisterboot wordt aangedreven door een 1000 Watt elektrische motor die gevoed wordt 

door vier accu’s. De boot kan 8 uren varen. 
 
REGELS: 
 Tijdens het varen de stoppen niet uit de bodem van de boot halen. 
 Niet door het riet varen. 
 Nooit waterlelies plukken. 
 Geen afval overboord gooien. 
 

BIJ HARDE WIND: 
 Steek nooit het meer over i.v.m. zware golfslag. 
 Bij wind uit de richting: 
1. Noord vaar naar de Leekstervaart, Lettelberterdiep en noordelijke rietkragen. 
2. Oost vaar langs de kant met de minste wind naar de overkant van het meer. 
3. Zuid vaar naar de Leekstervaart, Lettelberterdiep en Rodervaart. 
4. West vaar naar de Leekstervaart, Lettelberterdiep en Rodervaart. 
 

Vaart uw boot langzamer of trilt de motor?  
 Er zit waarschijnlijk iets om de schroef: waterplanten, riet of plastic. 

1. Zet de motor uit en koppel de stekker los. 
2.  Zorg dat de passagiers verder naar voren gaan zitten in de boot 
3. Voel met de hand in het water bij de schroef. 
4. Verwijder het riet of de waterplanten. 

Bij problemen: 
 Bel Cnossen Leekstermeer: 0594 – 512073 
 

Langer varen dan geboekt? 
Mocht u langer willen varen dan u van tevoren geboekt en betaald  
heeft, bel ons dan even op 0594-512073. Dan kijken wij of dat mogelijk is  
en kunt u achteraf bijbetalen voor de extra tijd.  
 

 

uit 


