
Freizeitverband Für das Friesische Wasser und Land

Liegeplatze mitten in

der friesischen
Natur



Mitten in der Natur kostenlos anlegen

In Friesland finden Sie mitten in der Natur an besonderen Stellen über 
3.500 Marrekrite-Anlegeplätze. Hier dürfen Sie während maximal drei 
Tagen kostenlos liegen bleiben, um die friesische Natur zu genießen.

de Marrekrite verwaltet diese freien Liegeplätze und hält sie instand, 
sorgt an sehr vielen stellen für die abfallbeseitigung, hält bojen und 
baken in den Freizeitgewässern instand und verwaltet auch weitere 
Freizeiteinrichtungen auf und neben dem friesischen Wasser und Land. 
de Marrekrite ist im namen der Provinz Friesland und 22 friesischer 
Gemeinden dafür zuständig.

“bei unserer arbeit sind wir ständig auf der suche nach einem guten 
Gleichgewicht zwischen erholung auf und neben den friesischen 
Gewässern, der Landschaft und der natur”, sagt direktor Lourens 
touwen. “den bau und die instandhaltung der Landungsstege 
und sonstigen einrichtungen bezahlen wir größtenteils von den 
teilnehmerbeiträgen der betreffenden Gemeinden und der Provinz. 
einen genauso wertvollen, jedoch kleineren teil bezahlen die 
Wassersportler, indem sie einen Marrekritewimpel kaufen. ein Käufer 
des Wimpels trägt direkt zur erhaltung der kostenlosen anlegeplätze 
mitten in der natur Frieslands bei”, so Lourens touwen.



De Marrekrite geht an Land!

seit Jahr und tag finden sie uns auf und neben dem Wasser. Jetzt 
haben wir den Fuß jedoch auch an Land gesetzt! ab 2012 sind wir auch 
für die verwaltung und instandhaltung der routennetzwerke (schilder) 
in der Provinz Friesland zuständig. die anpassung und erweiterung 
des Knotenpunktsystems gehören ebenfalls zu unseren aufgaben. Für 
die instandhaltung der Fahrrad- und Wanderwege ist weiterhin die 
Provinz oder die betreffende Gemeinde zuständig. 

in ganz Friesland sind wir für die verwaltung und instandhaltung 
des Fahrradknotenpunktsystems und der nationalen Fahrradrouten 
zuständig. in naher zukunft werden wir diese aufgaben auch für die 
Wandernetzwerke übernehmen.

Wir kontrollieren das Knotenpunktnetzwerk einige Male im Jahr. ist 
dennoch ein schild verschwunden oder kaputt? auf der Website von de 
Marrekrite können sie eine Meldung über Knotenpunkt- oder nationale 
Fahrradroutenschilder machen.

Dauerhaftigkeit

bei der verwaltung und instandhaltung unserer einrichtungen spielt 
die dauerhaftigkeit eine wichtige rolle. sie spiegelt sich insbesondere 
in den verwendeten Materialien wider. beim neubau und dem ersatz 
vorhandener anlegeeinrichtungen verwenden wir recycelte Kunststoffe 
und natürlichen uferschutz. daneben setzen wir schafe zur natürlichen 
verwaltung von Grünflächen ein. die schafe halten an schwer erreich-
baren stellen das Gras und die sträucher kurz! de Marrekrite fördert die 
soziale dauerhaftigkeit, indem Mitarbeiter beschützender einrichtungen 
und teilnehmer an reintegrationsprojekten eingesetzt werden.



Zuständigkeitsbereiche von De Marrekrite in Friesland:

•  verwaltung und instandhaltung der freien anlegeplätze mitten  
in der natur

• bau neuer anlegeeinrichtungen
• einheitliche brücken- und schleusenbedienung
• baggerprojekte - anlegeplätze erreichbar halten
• abfallbeseitigung
•  betonnung und baken in durchfahrten und Wasserwegen für  

vergnügungsfahrzeuge
•  verwaltung und instandhaltung des Fahrradknotenpunktsystems  

und sonstiger routenstrukturen

Kernzahlen
• etwa 3.500 freie anlegeplätze an über 285 stellen
•  etwa 50 km Landungsstege und spundwände, wobei gute 9 km 

Landungsstege und 5 km spundwände aus recyceltem Kunststoff 
hergestellt sind

• 100 Müllcontainer an 60 stellen
• über 60 Freiwillige
• gute 500 begünstigende Mitglieder
• 680 Fahrradknotenpunktschilder
• Fahrradnetzwerk von 2650 km



In Not auf dem Wasser?

Für ihre sicherheit haben wir mit der notrufzentrale vereinbarungen 
getroffen, und sind die nummern aller anlegeeinrichtungen von 
de Marrekrite bei der 112-notrufzentrale in Friesland bekannt. 
sollten sie in not sein, so sollen sie die rufnummer 112 anrufen und 
melden, dass sie in Friesland sind, und die nummer (siehe bild) des 
Liegeplatzes bekannt geben. Mit diesem einfachen system können 
die rettungsdienste der Provinz Friesland sie jederzeit finden und 
erreichen. sie können also getrost mitten in der freien natur anlegen!

Sie sind in Not, und dann?

• bleiben sie ruhig.
• rufen sie 1-1-2 an. 
• Geben sie an, dass sie in Friesland sind.
•  Geben sie die anlegeplatznummer, bojennummer  

oder GPs-Position bekannt. 



Freiwillige gesucht!

Freiwillige sind sehr wichtig für de Marrekrite. unsere Freiwilligen “die 
Freunde von de Marrekrite” sind vorwiegend als Wimpelverkäufer und/
oder tâfersjochhâlder (aufseher) tätig. die Freunde von de Marrekrite 
waren vor über 20 Jahren die initiatoren der Wimpelaktion. der 
erste Wimpel wurde 1987 verkauft, um für de Marrekrite zusätzliche 
einkünfte zu erzielen. heute beschäftigen sie sich nach wie vor mit 
dem verkauf und der distribution der Wimpel. die verwaltungsarbeiten 
werden jedoch von de Marrekrite erledigt.

Wir sind immer auf der suche nach neuen Freiwilligen. Möchten 
sie auch Freiwillige(r) bei de Marrekrite werden? sie sind herzlich 
willkommen. auf der Website finden sie ein anmeldeformular für 
Freiwillige. Wenn sie dieses Formular ausfüllen und versenden, 
werden wir uns möglichst bald mit ihnen in verbindung setzen. sie 
können uns auch einfach anrufen.



Wir können Ihre Unterstützung gut gebrauchen! Die  
Verwaltung und die Instandhaltung unserer freien Liege-
plätze und sonstigen Einrichtungen kosten sehr viel Geld.

sie können uns unterstützen, indem sie einen Marrekritewimpel kaufen 
oder begünstigendes Mitglied werden. in diesem Fall tragen sie direkt 
zur erhaltung der freien anlegeplätze in Friesland bei. der betrag 
des Wimpels bzw. ihre spende kommt direkt der instandhaltung und 
verwaltung der anlegeeinrichtungen zugute. Wir machen jedes Jahr 
im dezember bekannt, wie viel Geld die Wimpelaktion eingebracht hat. 
diese informationen können sie auf unserer Website finden.

sie können den Wimpel an mehreren verkaufsstellen in Friesland kaufen. 
außerdem können sie den Wimpel auf der Website www.marrekrite.nl 
bestellen. dort finden sie auch eine Liste mit allen verkaufsstellen. ein 
Wimpel kostet  € 13,00 (Preis 2013).

sie können sich auch als begünstigendes Mitglied anmelden. als dank 
für ihre zusätzliche unterstützung bekommen sie den Marrekritewimpel, 
und wird ihnen mindestens viermal im Jahr unser rundschreiben mit 
den neuesten nachrichten (per e-Mail) zugesandt. Wenn sie mindestens  
€ 20,00 (Preis 2013) auf das Konto 88.95.81, das auf den namen von 
de Marrekrite in Leeuwarden lautet, überweisen, unter angabe des 
Wortes “donateur” sowie ihrer adressangaben, sind sie begünstigendes 
Mitglied!

Unterstützen Sie 
De Marrekrite!

Die Natur und die Erhaltung unserer schonen 
friesischen Landschaft sind fur uns von großter Bedeutung



3
DAYS Aanleggen langer dan 

drie dagen op 
dezelfde plaats is niet 
toegestaan

Probeer bij het afmeren 
zoveel mogelijk aan te 
schuiven

Meer nooit af in het riet.

Respecteer de 
(land)eigendommen 
van boeren.

Maak gebruik van de 
vuilcontainers! Niet voor 
chemisch afval.

Aanlegplaatsen graag 
netjes achterlaten!

Vaar niet te snel. 
Hekgolven zijn erg 
hinderlijk voor afge-
meerde boten en de 
oevers lijden hieronder.

Vaartuigen niet lange 
tijd onbemand achter 
laten, dat is alleen toege-
staan in een jachthaven 
of langs een speciaal 
aangewezen oever.

Gebruik de barbecue 
niet op steigers en 
banken. 

Kampvuur mag niet in 
de natuur i.v.m. gevaar 
voor ‘bosbrand’ en 
overlast voor dieren. 

Laat honden niet 
loslopen en ruim 
hondenpoep op. 

Leg uw bijbootje naast 
uw schip en niet erach-
ter. Zo laat u ook nog 
ruimte voor een ander.

Bomen en struiken 
niet snoeien of 
kappen. 
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Verhaltensvorschriften De Marrekrite

Unsere Anlegeplätze befinden sich mitten in der friesischen Natur. 
Ruhe, Raum und Natur sind oft wichtige Gründe unsere Anlegeplätze 
zu besuchen. Damit der Aufenthalt an unseren Anlegeplätzen für 
jeden Besucher möglichst angenehm ist, möchten wir Sie bitten die 
nachfolgenden Verhaltensvorschriften zu beachten:

Es ist nicht erlaubt länger als 
3 Tage an der gleichen Stelle anzulegen.

Bäume und Sträucher nicht stutzen 
oder schlagen.

Verwenden Sie den Grill nicht auf 
Landungsstegen und Bänken.

Lagerfeuer sind im Hinblick auf die Gefahr 
eines “Waldbrandes” und die Belästigung 
von Tieren in der Natur nicht erlaubt.

Hunde sind anzuleinen, und Hundedreck ist 
wegzuräumen. 

Legen Sie das Beiboot neben und nicht 
hinter das Fahrzeug, damit auch Platz 
für andere Fahrzeuge bleibt.
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Versuchen Sie jeweils möglichst nahe am nächsten 
Fahrzeug anzulegen.

Machen Sie das Fahrzeug nie im 
Schilf fest.

Respektieren Sie die (Land-) 
Besitztümer der Bauern.

Fahren Sie nicht zu schnell. Heckwellen sind 
sehr unangenehm für die festgemachten Fahrzeuge, 
und die Ufer werden dadurch beeinträchtigt.

Fahrzeuge dürfen nicht während längerer Zeit 
unbemannt zurückgelassen werden, das ist nur in 
den Jachthäfen und an bestimmten, entsprechend 
gekennzeichneten Ufern erlaubt.

Benutzen Sie die Müllcontainer. 
Keine chemischen Abfälle deponieren.

Die Anlegeplätze bitte sauber hinterlassen!
 

Verhaltensvorschriften De Marrekrite



Freizeitverband Für das Friesische Wasser und Land

Freizeitverband De Marrekrite
emmakade 87a
nL-8921 ah Leeuwarden
T +31 (0)58 212 85 81
F +31 (0)58 212 57 15
E info@marrekrite.nl
I  www.marrekrite.nl
Kontonr. 88.95.81

touristische informationen www.touristinfofryslan.nl
 www.beleeffriesland.nl
das friesische seenprojekt   www.friesemeren.nl 
sicherheit www.nederlandveilig.nl 

Wichtige Telefonnummern
notruf  112
Polizei Friesland  +31 (0)900 8844
Wasserpolizei  +31 (0)343 535 355
umweltnotruf  +31 (0)58 212 24 22
Wasserwirtschaftsamt der Provinz  
(brückenbedienungszeiten)  +31 (0)58 292 58 88
Provinz Friesland (allgemein)  +31 (0)58 292 59 25
Wasserverband Friesland +31 (0)58 292 22 22
badewassertelefon +31 (0)58 292 56 50
verkehrsverein informationsnummer  +31 (0)900 202 40 60


