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De beschrijving is thematisch en volgt niet de routenummering
zoals die is aangegeven op de plattegrond. 
Tip: volg de route van de plattegrond en voor meer informatie 
zoekt u het bijbehorende nummer in de onderstaande beschrijving.

VVV Lemmer
Nieuwburen 1 
8531 EE  Lemmer
Telefoon: 0514-534550
info@vvvfriesemerengaasterland.nl
www.vvvfriesemerengaasterland.nl
 
Uitgave door VVV de Friese Meren-Gaasterland 
i.s.m. Gemeente De Fryske Marren

Handel, kooplieden en adel
Het samenvloeien van de Rien en de Zijlroede en de gunstige ligging aan de toenmalige Zuiderzee, had een 
grote aantrekkingskracht op koop- en ambachtslieden. Ze vestigden zich en Lemmer ontwikkelde zich in de 16e 
en 17e eeuw tot belangrijke havenplaats, mede dankzij een bloeiende Oostzeehandel in de 17e en 18e eeuw. 
In de 18e eeuw, was Lemmer, na Harlingen, zelfs de grootste havenplaats van Friesland. Veel vrachtschepen 
voeren geregelde diensten op Amsterdam. Lopend door het huidige centrum, kunt u nog veel koopmanshuizen 
zien en een State, die gebouwd werden in de18e eeuw. Met name ziet u deze aan de weerszijden van Het Dok 
(Langestreek en Kortestreek) en de Schulpen.

Zoet, zout en weer zoet
In de Romeinse tijd werd het huidige IJsselmeer Flevomeer genoemd. Het was in oppervlakte veel kleiner. 
In de Frankische tijd (ca. 8e eeuw) heette dit Het Almere. Het was zoet water. Pas in de Middeleeuwen stroomde 
er veel meer zout water in het meer en werd de naam veranderd in de Zuiderzee. Na het gereedkomen van de 
Afsluitdijk in 1932 werd het water weer zoet en kreeg dus de naam IJsselmeer.

1  Nieuwburen
Er staan een aantal monumentale panden aan de Nieuwburen, vroeger ook wel Nieuweburen genoemd. 
Een duidelijke straatnaam voor deze eerste uitbreiding van Lemmer. Er werden nieuwe woonhuizen gebouwd, 
een hotel (nr. 16), een postkantoor (10-12) en een kerk. Er kwamen nieuwe winkels. Voor zover mogelijk 
werden de panden voorzien van fraaie gevels en ornamenten.

Het pand met huisnummer 1, waar deze wandeling begint, is rijksmonument en heeft een rijke geschiedenis. 
Het heeft meerdere functies gehad. De meeste mensen kennen het nog als voormalig gemeentehuis. Daarvoor 
(1810-1934) was het Kantongerecht van de toenmalige Grietenijen Doniawerstal, Gaasterland, Lemsterland 
en Sloten op de eerste verdieping in het gebouw gevestigd. Daaronder, aan de achterzijde van het gebouw, 
bevond zich De Waag. 

Hier brachten boeren uit de omgeving hun producten, die hier werden gewogen, en klaargemaakt voor 
verscheping. De schepen konden tot achter De Waag varen, via het een gegraven uitloop van Het Dok. De naam 
Gedempte Gracht is in deze veelzeggend. Het water grenzend aan het pand werd Het Deade Gat genoemd. 
De gemeente De Fryske Marren is nog steeds eigenaar en de voormalige raadzaal is nog in gebruik, met name 
als trouwlocatie. VVV Lemmer en  de Oudheidskamer ‘Lemster Fiifgea’  zijn gevestigd op de begane grond. 

4  Schans 
De Schans, aangelegd als zeewering én verdedigingswerk, dwingt je er langzaam door te lopen. Er is veel 
opvallends te zien, zoals bijvoorbeeld het hoogteverschil in dit fraaie straatje. Aan de zeezijde staan de panden 
aan de Boven-Schans en die lager gebouwde panden aan landzijde, staan aan de Beneden-Schans. De gevel 
van het pand op nr. 29 gezien? Tot 1920 was het de synagoge. 
Kijk ook vooral naar boven. De gevels van de panden zijn vaak verrassend mooi gedecoreerd. Vroeger was de 
Schans een wellevende middenstandsstraat, waar ambachtslieden waren gevestigd en was het dé winkelstraat 
van Lemmer. Dat is het al langere tijd niet meer, veel panden verloren de winkelfunctie en werden ingericht als 
woonruimte. Onveranderd is echter de aanwezigheid van de horeca in het gedeelte van de Schans grenzend aan 
het centrum. Het restaurant met dezelfde naam was vroeger ook nog hotel. 

9  Het Dok / Flevobrug 
Het gedeelte van de Zijlroede tussen de beide bruggen in het centrum van Lemmer wordt Het Dok genoemd. 
Na 1952 wordt dit doorgaande water eigenlijk alleen nog gebruikt door de vaarrecreatie. Lemsters doen ‘een 
slag om Het Dok’, wanneer ze een wandeling maken door de Kortestreek en Langestreek, de beide straten aan 
weerszijden. Met winkels, restaurants en terrasjes aan het water vormen deze straten in de zomermaanden het 
bruisende middelpunt van Lemmer.

Flevobrug -  sta even stil op deze brug. Enerzijds van de brug dus Het Dok en aan de andere kant van deze 
brug heet het water Zijlroede. Staande op de brug en kijkende in deze richting ziet u rechts een monumentaal 
pand. Vroeger was dit onderdeel van een scheepswerf. Lees het opschrift op de zijgevel. Ziet u deze in de 
gevel? Ze dateren uit 1799, toen Lemmer werd aangevallen vanaf zee door Britse troepen. De oorlog tussen 
Groot-Brittannië en Frankrijk had ook gevolg voor de Republiek. De Zuiderzeesteden Enkhuizen, Medemblik en 
Stavoren waren al bezet. Op 24 september 1799 verschenen twee Engelse oorlogsschepen voor de haven van 

Lemmer. Kapitein James Boorder voer per sloep ‘ onder witte vlag’ - aan wal om met de bestuurders te 
overleggen. Doordat een storm opstak, overnachtte hij bij  herberg De Wildeman. Drie dagen later keerde 
hij terug en eiste Lemmer en daarbij alle geladen schepen op, anders zou heel Lemmer aan stukken worden 
geschoten. Het bestuur wees dit af, misschien vanwege de gekregen versterking van 500 gewapende boeren 
met veldgeschut uit Het Bildt. Het mocht niet baten; de kogelregen vanaf de Engelse schepen was reden voor 
overgave. Vanuit de Lemster en Friese bevolking was het verzet groot. Overigens duurde de bezetting in 
Lemmer maar 2 weken; zaterdag 12 oktober 1799, trokken de Engelsen  zich terug, vanwege hun algehele 
verzwakte positie in de plaatsen rond de Zuiderzee.

10  Langestreek
Lopend door deze straat is het aan te bevelen nou eens niet naar de winkeletalages te kijken, maar wat u 
daarboven ziet. In deze straat zijn veel koopmanshuizen in goede historische staat gebleven of gerestaureerd. 
Let op klokgevels, ornamenten en andere elementen, die de kooplieden graag lieten aanbrengen om hun 
mate van welvaart te tonen.

11  Kortestreek
Ook in deze straat zijn een aantal historische panden te zien, dus ook hier naar boven kijken. Ziet u het 
voormalig Waterschapshuis? Op de voorgevel uit 1900 staan de wapens van de zeven Grietenijen en de stad 
Sloten. Het huis zelf is gebouwd ca. 1800. Vanaf de Kortestreek zien we de Nederlands Hervormde Kerk (1716) 
Deze toren is voor Lemsters beeldbepalend en wordt de Lemster Toer genoemd. 

Tijdens de bloeitijd van de visserij waren aan het einde van deze straat (westzijde) meerdere scheepswerven 
gevestigd, waar voornamelijk onderhoud aan de grote vissersvloot werd gedaan.

5  Schulpen: Andringastate en de Wildeman 
Andringastate - de naam is nog steeds te zien boven in de gevel. Het werd gebouwd en bewoond door 
Tinco van Andringa, Grietman van Lemsterland (1666 - 1689) De Grietman was een soort voorloper van de 
burgemeester, maar had daarbij ook rechterlijke macht. Tot 1666 woonde de Grietman in Oosterzee.
Dit gebouw is bewaard gebleven; het  Koopmanshuis in Oosterzee-Buren.

Wandeling door Lemmer

Een pand met een blauw-wit schildje is een rijksmonument en 
een pand met rood-geel schildje is een gemeentelijk monument.



Van 1666 tot 1851 woonden hier achtereenvolgens de 9 Grietmannen met de naam Van Andringa of 
Van Andringa de Kempenaer. In 1851 werd de gemeentewet ingevoerd en de Grietman vervangen door een 
burgemeester. Jhr. Wilco van Andringa de Kempenaer, bleef er na 1851 nog wonen. Zijn erfgenamen verkochten 
het monumentale pand in 1888 waarna het later werd opgedeeld in meerdere winkels en woonruimte.

Schulpen 6 – Twee dingen zijn vanaf 1773 onveranderd; de bestemming van het pand en de naam. 
‘De Wildeman’ heeft altijd een horecabestemming gehad. De betiteling voorafgaande aan deze naam wisselde 
wel; Herberg, hotel, logement, café-biljart of café-restaurant-stalhouderij. In de begintijd van dit befaamde 
etablissement, toen het vervoer over de weg uitsluitend met paard en wagen werd gedaan, was er mogelijkheid 
om paarden te stallen en konden er ook rijtuigen worden gehuurd.

Over water en land: sluizen en een tram

6  Lemstersluis / Tramhaven
De Lemstersluis (1888) is een schutsluis en rijksmonument. Tot 1932, voor het gereedkomen van de
Afsluitdijk, was het een zeesluis. Tegenwoordig is de sluis hoofdzakelijk in gebruik voor vaarrecreatie. 
Sluisdienstwoningen en de 2 karakteristieke gebouwtjes op het sluishoofd - sluisknechtswoning en rijks 
getijmeter - zijn gebouwd in neorenaissance stijl. Op de twee kleine gebouwtjes zijn tegeltjeswijsheden 
aangebracht, die te maken hebben met scheepvaart. Aan de oostzijde van de sluis is een replica te zien 
van een stormsein.

Tramhaven - De wandeling gaat verder langs de Tramhaven. Verderop in de wandeling loopt u door de
 stationsweg. Deze namen verraden het bestaan van een tramlijn. Van 1901 tot 1947 reed hier de stoomtram 
tussen Lemmer en Joure. Vanaf 1947 reden er alleen nog goederentrams. De lijn werd in 1968 gesloten en
in de jaren 70 opgebroken. Overigens is de route nog steeds goed zichtbaar. Een idee voor een lange
afstandwandeling? Vanuit Lemmer loopt u dan over de Tramdijk richting Follega. Vervolgens naar Sint 
Nicolaasga en via Scharsterbrug naar Joure. St. Nicolaasga en Joure  hadden een station aan deze tramlijn. 
De gebouwen zijn er nog.

Ster Zeedijk / 11 Kortestreek
Lemmer had meerdere hellingen. Genoemd moet worden genoemd de helling van de gebr. De Boer, die was 
gevestigd aan de Zeedijk. Hier werden aan het eind van de negentiende eeuw de eerste Lemsteraken gebouwd. 
‘De Groene Draeck’, misschien wel de beroemdste Lemster Aak, werd hier wel ontworpen, maar niet gebouwd. 
Op de hellingen aan het einde van de Kortestreek (nabij Flevobrug) vond het onderhoud plaats van de schepen 
van de Lemster vissersvloot.   

7  Vuurtorenweg
De vuurtoren van Lemmer verloor in het midden van de vorige eeuw zijn functie. Deze werd in 1968 afgebroken. 
Toen de in Lemmer geboren fi lmregisseur Pieter Verhoeff plannen ontwikkelde voor zijn speelfi lm ‘De Vuurtoren’ 
(1994) werd voor dit doel een replica gebouwd, gefi nancierd door de Lemster bevolking en bedrijfsleven. 

8  Verder wandelen en meer zien en doen? 
U wilt meer zien dan alleen het centrum? Hier volgen enkele opties voor een uitbreiding van de wandelroute: 

Het strand van Lemmer -  300 meter vanaf punt 8. 
Een wandeling langs het strand met uitzicht op het IJsselmeer loont zich. Meteen bij strandopgang ziet u 
het strandpaviljoen met een prachtig uitzicht over het meer.

Ir. D.F. Woudagemaal –  2,4 km vanaf punt 8. Tip: reken naast de wandeltijd  ca. 2 uur voor een 
waardevol bezoek aan het gemaal en bezoekerscentrum 
Sinds 1998 staat het monumentale stoomgemaal op de werelderfgoedlijst van UNESCO.  Het is het grootste, 
nog werkende stoomgemaal ter wereld. Even indrukwekkend als de stoomtechniek is de fraaie architectuur 
gebaseerd op de Amsterdamse school. In 2011 is naast het gemaal een bezoekerscentrum gebouwd. 
De bezoeker maakt hier op spectaculaire wijze kennis met alle boeiende aspecten van het Woudagemaal. 
Het Woudagemaal is écht voor iedereen, dus ook voor kinderen is er volop te doen en te beleven. In het 
bezoekerscentrum kun je allerlei proefjes doen, een echte 3D-fi lm bekijken. Vanuit het bezoekerscentrum 
starten geregeld rondleidingen door het Woudagemaal zelf. De rondleider neemt u mee in de wereld van 
stoom, techniek, architectuur en waterkracht.

12  Oudesluis
Het smalle straatje verraadt de plaats waar tot 1888 de oude zeesluis was gelegen. Deze sluis vormde de 
scheiding tussen zee- en boezemwater. Schepen voeren hierdoor naar of van de voormalige Zuiderzee. 
Nog steeds zijn restanten van deze sluis te zien in de damwand voor de brug aan de zijde van Het Dok. 
Tevens zijn hier de landhoofden te zien van een oude brug, de voorloper van de huidige. 

Buiten de route: Riensluis  (routekaart: tussen 2 en 3) een spuisluis, die na 1957 schutsluis werd. Lees ook even 
de tekst op de gedenksteen uit 1887, in het brugwachtershuisje. Deze herinnert aan de waterwerken in en rond 
Lemmer. De Prinses Margrietsluis (1952) is een schutsluis tussen het IJsselmeer en het Prinses Margrietkanaal. 
Met het gereedkomen van deze sluis werd Lemmer ontlast van de toenemende beroepsvaart. 

Opmerkelijk is het Global-warmingmonument in de vorm van het gedicht ‘De zondvloed is nakende!’ van George 
Moormann, dat op de sluis is aangebracht.  

Visserij 

2  Vissersburen
Bijna niets in deze straat doet nog denken aan de naam ervan. In 1957 werd het vaarwater De Rien gedempt 
en vervangen door een weg, vanwege het toenemende auto- en vrachtverkeer richting de Noordoostpolder. 
Ook wat betreft de panden, waarin vroeger veel vissers woonden, is er veel gesloopt en herbouwd. Helaas niet 
altijd in passende bouwstijl. Met name aan de zuidzijde is geen enkel historisch pand bewaard gebleven. 

3  Leeg
In de periode van fl orerende visserij waren hier vooral de daaraan verbonden bedrijven en winkels gevestigd: 
viswinkels en  –rokerijen, ook wel hang genoemd, een lakkerij en de zgn. Baan, een touwslagerij en werkplaats 
voor nettenboeten. Dit bedrijf was gevestigd in de kelders met woonruimte erboven., zoals bij meerdere bedrijven 
het geval was. Dit is nog duidelijk zichtbaar - huisnummers 12 t/m 16. 

Wandeling door 
Lemmer




