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CULINAIR SNEEK
Glaasje kantelen of vorkje prikken? Aan 
het culinaire aanbod van Sneek ontkom je 
bijna niet. Restaurantjes en terrasjes bij 
de vleet, van tapas en proeverijen tot live 
cooking. De grootste terrassen vind je in het 
hart van de stad, zoals op de Marktstraat, 
Grootzand en het Schaapmarktplein. In 
het zonnetje genieten van de reuring. Net 
buiten de stadsring aan de stadsgracht 
bevinden zich aan de Jousterkade of aan de 
Oosterkade fijne terrasjes met uitzicht op 
de manoeuvrerende bootjes bij de bruggen. 

Behoefte aan meer rust? Dan kun je buiten 
de stad ook nog leuke plekjes vinden zoals 
De Kajuit bij jachthaven de Domp of It 
Foarûnder op het Starteiland. Geen boot 
om op het Starteiland te komen? Geen 

probleem, want in de zomer vaart er iedere 
dag een pontje heen en weer. 

CULTUREEL AANBOD
Vervelen hoeft zeker in de zomer nooit in 
Sneek, want het cultureel aanbod is groot. 
Naast een poppodium en een theater, is 
er een bioscoop en diverse musea. Het 
Fries Scheepvaart Museum vertelt de rijke 
historie van de stad en heeft wisselende 
exposities. 

Ondanks het feit dat Corona dit jaar een 
spaak in het wiel heeft gestoken van de 
Sneker evenementenkalender, blijft er nog 
genoeg over om van te genieten, zoals het 
Uitfestival, Mooi Sneek, Lekker Sneek en de 
Sneeker Dweildag (zie ook pagina 42). Voor 
een actueel overzicht zie www.Sneek.nl

VERMAAK RONDOM SNEEK
In en rondom Sneek kun je je volop 
vermaken. Voor de watersporter zijn 
er talloze verhuurbedrijven waar je 
open zeilbootjes, zeiljachten, sloepen, 
motorkruisers of SUP-boarden kunt 
huren. Ook heeft Sneek een waterskibaan 
bij recreatiegebied De Potten. Bij dat 
recreatiegebied is het sowieso heerlijk 
vertoeven. Lekker pootjebaden op het 
strandje en de kinderen kunnen  
er fijn spelen. 

Wandelen of fietsen in de omgeving is een 
echte aanrader. Het rondje Sneekermeer 
is zo’n 42 kilometer en voert je langs 
allerlei kleine authentieke Friese dorpen. 
Wandelroutes zijn verkrijgbaar bij de VVV.

SNEEK=MEER!
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Sneek wordt een knooppunt in het 
waterwegennetwerk genoemd en niets is 
minder waar. Vanuit vogelvluchtperspectief 
zie je dat je de stad vanaf zes verschillende 
kanten in kunt varen. Daarom was Sneek 
vroeger ook een belangrijk handelspunt, 
want vanuit alle omliggende dorpen was 
Sneek goed te bereiken. Via de oude 
stadsgrachten kwamen vroeger goederen 
de stad binnen. Veel van die oude grachten 
zijn gedempt, maar in de binnenstad vind je 
ze nog bij het Grootzand, het Kleinzand en 
uiteraard rondom het hart van de stad. 

Een wandeling langs de Stadsgracht is 
een echte aanrader. Op de Kerkgracht 
bijvoorbeeld, zie je restanten van het oude 
bolwerk dat Sneek ooit beschermde tegen 
indringers en ook leidt de gracht je langs  
de iconische Waterpoort.

WATERPOORT
Sneek had vroeger meerdere waterpoorten 
bij de verschillende ingangen naar de 
stad. Deze werden ’s nachts afgesloten, 
om ongenode gasten te weren. Van de 
vijf oorspronkelijke poorten is er nog één 
overgebleven. Een bezoek aan de Waterpoort 
is een must. Niet alleen is het leuk om onder 
de poort door te lopen, ook is de Kolk, het 
water voor de poort, drukbevaren. 

Geef je ogen de kost om te zien wat er 
allemaal voorbijkomt.  Heb je daarbij 
trek in een visje, patatje, ijsje of een 
heerlijk biologisch broodje? Er zijn diverse 
horecazaken en andere winkeltjes gevestigd 
op dit punt van Sneek. Neem plaats aan het 
water en geniet! 

RIJKE BINNENSTAD
De binnenstad van Sneek is rijk aan 
historie. Veel winkels zijn in eeuwenoude 
panden gesitueerd, zoals het pakhuis 
waarin de Handyman is gevestigd aan de 
Gedempte Pol. Aan de Marktstraat vind je 
het onlangs gerestaureerde stadhuis en in 
de Kruizebroederstraat valt het C&A-pand 
in neorenaissance stijl meteen op. Kijk ook 
vooral eens wat  verder omhoog dan de 
etalages van de winkels en laat je verbazen 
door de fantastische gevels die Sneek rijk is. 

KLEINE WINKELTJES
Sneek heeft naast de gerenommeerde ketens 
een bovengemiddeld en heel divers aanbod 
van zelfstandige winkels. Dat maakt shoppen 
in Sneek zo interessant! Sla daarbij vooral die 
smalle straatjes niet over, want juist daar tref 
je de verborgen pareltjes, zoals de Bascule 
in de Peperstraat of het dropwinkeltje en de 
zoete delicatessenzaak in de Galigastraat. 
Straatjes om van te smullen. 

SNEEK=MEER!
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Een bezoek aan Sneek is een aanrader. De stad barst van de leuke 
hotspots. Er is zoveel te zien dat een dag al gauw te kort is. In 

het centrum word je omgeven door historie, leuke winkeltjes en 
sfeervolle terrasjes. Kortom, de perfecte stad om je te vermaken.

SNEEK
BARSTENSVOL HOTSPOTS

SNEEK IS MORE!
Sneek is a lively water sports town, but there’s more to 
Sneek! Besides water sports and the lake (Sneekermeer), 
Sneek has much more to offer. The town is richly endowed 
with ancient monuments and townscapes, has several 
museums, a pleasant and varied shopping area and is 
full of pavement cafes, bars and restaurants. You can 
experience a day in Sneek in many ways. Through a 
walking tour, a tour by boat or by bike, you name it! For 
young and old Sneek offers plenty to do.

SNEEK IST MEHR!
Sneek ist eine quicklebendige Wassersportstadt, aber 
Sneek ist noch viel mehr! Neben dem Wassersport und 
dem See namens ‘Sneekermeer’ hat Sneek noch viel 
mehr zu bieten. Die Stadt besitzt Baudenkmäler und 
alte Stadtviertel, diverse Museen, ein gemütliches und 
vielseitiges Einkaufszentrum und bietet viele Lokale mit 
Terrassen, Cafés und Restaurants. Einen Tag in Sneek 
können Sie auf vielerlei Weise genießen. Machen Sie 
einfach einen Stadtrundgang, eine Stadtrundfahrt oder 
eine Fahrradtour – ganz wie Sie wollen! Für Alt und Jung 
gibt es in Sneek genug zu erleben.

 Tip! 
In het centrum aan de Prins 

Hendrikkade liggen elektrische 
bootjes die je direct kunt huren, 
om zelf mee door de grachten 

van Sneek te varen. 

//  IN SNEEK IS ALTIJD  
WAT LEUKS TE DOEN!
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1   STERK&SVEER
Sterk&sVeer is een winkel van 400 vierkante meter, gevuld met 
alleen maar spullen waar je heel blij van wordt. Je vindt er naast 
leuke cadeaus en hebbedingen, ook een ruim assortiment aan 
meubelen, behang en lampen. Ben je in de buurt, kom dan zeker 
langs in dit ‘Walhalla’ van mooie spullen. Want…”Wij verkopen alles 
wat je niet nodig hebt, maar je wordt er wel heel blij van!” 

STERK&SVEER // GROOTZAND 42, 8601 AX SNEEK // 06 33 34 91 49

5   VINTAGE SCHATHUIS EN THEESALON FILSEN 
Een plek waar je ontmoet, vindt, proeft en geniet. Een (h)eerlijke plek 
met een diversiteit aan vintage schatten, zoals woonaccessoires, 
meubelen, serviesgoed, sieraden, speelgoed, boeken, etc. In de 
theesalon drink je eigen merk losse thee. Bijpassende hapjes, een 
vintage high tea, slow koffie of cappuccino ontbreken niet. Shop-
in-shops met vintage kleding, planten en stekjes én een speelplek 
voor kids maken de winkel tot een warme plek om langs te komen.
FILSEN // GROOTZAND 27, 8601 AR SNEEK // 06 41 84 92 74 

2   DE HORTENSIA
De Hortensia verkoopt meer dan bloemen alleen...! Uiteraard is 
dat de corebusiness van deze verrassende winkel vol met verse 
bloemen en planten, maar daarnaast is het assortiment aangevuld 
met mooie potterie en vazen. Ook voor abonnementen zowel 
zakelijk als privé kunt u bij De Hortensia terecht.

DE HORTENSIA // LEEUWARDERWEG 4, 8605 AH SNEEK // 0515 415645 

6   HEMA SNEEK
De afgelopen periode is Hema Sneek omgetoverd tot het concept 
genaamd: Hema Worlds. De winkel is hierbij overzichtelijk 
ingericht met verschillende ‘werelden’. Door het creëren van 
werelden, kunnen klanten de producten beter vinden, het is nu nog 
leuker en makkelijker om bij HEMA te winkelen. Wees welkom in 
de nieuwe Hema Worlds.

HEMA SNEEK // OOSTERDIJK 32, 8601 BT  SNEEK

3   MAN’S SHOP
Man’s Shop, gevestigd op het hoekje van de Galigastraat en de 
Scharnestraat verkoopt casual herenkleding. U kunt daar een ruim 
assortiment herenkleding verwachten, deskundig advies en een 
gezellige sfeer onder het genot van een kopje koffie. Wees welkom. 

MAN’S SHOP // GALIGASTRAAT 20, 8601 CP SNEEK // 0515-338 668

7   ZIGGO FASHION EN LIFESTYLE
Hier vind je de leukste dameskledingmerken en de laatste fashion 
items. Het assortiment verandert regelmatig en is daardoor altijd 
up-to-date met de laatste trends en collecties. Ziggo Fashion 
Sneek heeft exclusief voor Nederland de enige shop-in-shop van 
het prachtige merk Ilse Jacobsen. Daarnaast vele niet alledaagse 
merken zoals King Louie, Tante Betsy, Iez en 4 Funky Flavour. 
 

ZIGGO FASHION EN LIFESTYLE // GROOTZAND 18, 8601 AW SNEEK // 0515-756 397

4   STREET ONE
Street One is een authentiek en eerlijk damesmerk, dat altijd 
meegaat met de laatste trends. Modern en kwalitatief goede 
collecties met fijne pasvormen in veel kleur. Kledingitems die je 
elke dag kunt dragen. Een bezoek aan de winkel van Street One is 
een feestje!

STREET ONE STORE SNEEK // OOSTERDIJK 69, 8601 BR SNEEK

8   ’T SFEERMOMENT
‘t Sfeermoment is een gezellige woon- en webwinkel, met  
onder andere lampen, accessoires, en cadeau-artikelen, 
geurkaarsen van Woodwick en een mooie collectie van Still en 
Brynxz. Geopend op vrijdag en zaterdag van 11.00 - 16.00 uur  
en op afspraak.

’T SFEERMOMENT // WIJDE NOORDERHORNE 17, 8601 EB SNEEK // HETSFEERMOMENT.NL

SHOPPEN IN SNEEK
Sneek is zonder twijfel een van de meest aantrekkelijke steden van 

Friesland en wordt wel de ‘watersportstad van Nederland’ genoemd. Met 
een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen, met een compact centrum 
dat een grote verscheidenheid in winkelaanbod heeft. Waar je geen einden 
hoeft te lopen om van de ene naar de andere straat te komen. Alles vloeit 

min of meer organisch in elkaar over. 

De Oosterdijk met, naast de nodige dames- en heren-modebedrijven, een paar 
grote ketens, vormt traditioneel de toegangspoort tot het winkelhart van Sneek. 

Naast de grotere ketens, die goed vertegenwoordigd zijn in Sneek, heeft Sneek altijd 
uitgeblonken in kleine speciaalzaakjes, van die pareltjes waar je ‘hebberig’ wordt en 

waar je je ogen uitkijkt aan ‘hebbedingen’. Een greep.

WINKELENINSNEEK
SHOPPING IN SNEEK

Shopping in Sneek is fun! There are always lots of people milling around. For years, 
the town with its many facilities has been like a magnet for people from southwest 
Friesland and the many thousands of tourists that visit Sneek each year. No wonder 
that Sneek was voted best shopping town in the northern part of the Netherlands. ‘Fun 
shopping’ tends to be the most favourite pastime in The Netherlands and Sneek really 
is the ‘place to be’ for that with the many attractive shops Sneek has to offer.

EINKAUFEN IN SNEEK
Einkaufen in Sneek macht richtig Freude. In Sneek ist immer viel los und doch bleibt 
die Atmosphäre gemütlich. Mit seinem Angebot übt der Ort bereits seit Jahren große 
Anziehungskraft auf Einwohner Südwestfrieslands und viele Tausend Touristen aus, 
die jedes Jahr zu Besuch kommen. Sneek wurde deshalb nicht umsonst zur besten 
Einkaufsstadt der Niederlande nördlich der großen Flüsse gewählt. Einkaufsbummel 
sind die beliebteste Freizeitbeschäftigung in den Niederlanden. Sneek mit seinen 
vielen schönen Geschäften ist dafür ´the place to be’.
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in gebruik genomen, het Dúvelsrak in 2010. 
Het zijn de eerste houten bruggen ter wereld 
die geschikt zijn voor elk soort verkeer. De 
houten overspanning is 15 meter hoog en 
geen enkel onderdeel van het hout is recht. 
De voorbereiding en bouw duurde vier jaar. 
N7, ZUIDELIJKE RONDWEG, SNEEK

7   FONTEIN VAN FORTUNA
In het kader van Leeuwarden-Fryslân 2018, 
het jaar dat Leeuwarden de titel Culturele 
Hoofdstad van Europa mocht dragen, is er 
in iedere Friese stad een fontein geplaatst. 
Iedere fontein is ontworpen op basis van 
het karakter van de stad. In Sneek staat de 
fontein van Fortuna, verwijzend naar de 
godin van het geluk en de schutsvrouwe 
van steden, families en volkeren. De 
overvloeiende hoorn symboliseert de 
materiële welstand van de gelukkige die 
ermee in aanraking komt. Een man met een 
Hoorn des Overvloeds staat op een gouden 
bol, die voortdurend om zijn as draait. Het 
water dat uit de hoorn stroomt wordt een 
onberekenbare kracht, net als de toestroom 
van het fortuin. Die overvloed kan ons door 
het lot weer even snel ontnomen worden. 
HOOGEND, SNEEK

8   THEATER SNEEK
Op de plaats van het voormalig postkantoor 
is in 2010 het Theater Sneek gebouwd. 
Het theater biedt 620 zitplaatsen. Het 
karakteristieke pand is een ontwerp van 
architectenbureau Alberts en van Huut. De 
blikvanger van het theater is de 23 meter 
hoge toneeltoren. Naast het bieden van 
technische voorzieningen heeft de toren 
een tweede functie. Aan de hand van een 
kleurcode, door middel van verlichting, toont 
de toren welke genre er die avond speelt. 
Cabaret is groen; Muziek is paars
Dans is oranje; Theatershow is wit
Toneel is rood; Familievoorstelling is 
magenta; Muziektheater is geel en  
Musical is blauw.
WESTERSINGEL 28, SNEEK

9   OLD BURGER WEESHUIS
In 1581 wordt in Sneek het Old Burger 
Weeshuis opgericht, bestemd voor het 
onderhoud van ‘arme weezen, geboren 
van burgeren van voorschreven stede’. 
De opbrengsten van het verpachten van 
landerijen zorgde voor een goede financiële 
fundering voor het weeshuis. Begin 
20ste eeuw ontstaat de behoefte aan een 

administratiegebouw met vergaderruimte 
voor de voogden en voogdessen en ruimt 
voor kantoor en archief. Dit gebouw in oud-
Hollandse stijl wordt in 1904 ontworpen 
door architect Nicolaas Molenaar en 
gebouwd aan de Kleine Kerkstraat. Tot 
op heden maakt het bestuur van het 
Old Burger Weeshuis gebruik van het 
administratiegebouw. 
KLEINE KERKSTRAAT 8, SNEEK

10  LANDGOED EPEMA STATE
Het rijksmonument Epemastate is een 
zeventiende-eeuwse zaalstins in het dorp 
Ysbrechtum. Het is – naast Dekemastate 
in Jelsum – de enige particuliere state die 
nog bij de eigenaren in gebruik is. De kern 
van de state die ’s zomers op afspraak te 
bezichtigen is, dateert uit 1625, terwijl het 
huis, de poort en de gracht in 1652 werden 
gebouwd. Epemastate wordt omringd 
door een park waar in het voorjaar  
diverse stinzeplanten bloeien. Tijdens 
rondleidingen wordt ook een bezoek aan 
de naastgelegen kerk gebracht en in de 
zomervakantie kan de grafkelder, met  
circa 40 kisten, worden bekeken. 
EPEMAWEI 8, YSBRECHTUM
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De rijke historie van Sneek wordt onder meer weerspiegeld in het grote aantal Rijks- en gemeentelijke 
monumenten. De Waterpoortstad telt 106 geregistreerde Rijksmonumenten, 52 gemeentelijke monumenten en 
daarnaast nog een aantal moderne(re) bouwwerken, die zeker het bezichtigen waard zijn. Hier volgt de top 10.

1   WATERPOORT
Sneek was vroeger een rijke handelsstad. 
Om de stad te beschermen werd er in de 
15de eeuw een muur om de stad heen 
gebouwd met vier waterpoorten en een 
aantal landpoorten erin. De poorten  
werden ’s nachts gesloten, dan kon 
niemand de stad meer in. 

Na verloop van tijd verloren de poorten hun 
functie en werden het hindernissen voor 
de gemotoriseerde vrachtvaart, met als 
gevolg dat ze niet tot nauwelijks werden 
onderhouden. De meeste poorten werden 
afgebroken en ook het huidige stadsymbool, 
de Waterpoort, dreigde in 1876 gesloopt 
te worden. De bevolking kwam echter in 
opstand en drong aan op restauratie. Zo 
werd de laatste waterpoort gered. 

Leuk detail: als de grote klok van de 
Waterpoort ‘het uur slaat’, verbaas je dan 
niet als je op je horloge kijkt. De klok loopt 
namelijk vijf minuten voor. Dat stamt nog 
uit de tijd dat de poort ’s nachts dichtging, 
om te voorkomen dat mensen te laat bij de 
poort aankwamen. 
WATERPOORTSGRACHT, SNEEK

2   STADHUIS
Het stadhuis, dat in 1478 werd gebouwd, 
is vooral bekend als achttiende-eeuws 
monument in Rococostijl. Het gebouw is 
meerdere keren verbouwd en daarbij werd 
het barokke bordes uit 1745 behouden. De 
daklijst wordt ondersteund door consoles, 
welke zijn versierd met verschillende 
tekens. In het stadhuis ligt de helm van 
Grutte Pier, die in 1520 in Sneek overleed. 
MARKTSTRAAT 15, SNEEK

3   MARTINIKERK
De Martinikerk, die in de elfde eeuw uit 
tufsteen is opgetrokken, werd rond 1300 
uitgebreid met een imposant westwerk met 
drie torens. De huidige kerk dateert van 
1498. Een kleine 200 jaar later stortte een 
deel in. Twee torens zijn nooit herbouwd. 
Binnen de kerkmuren ligt volgens de 
overlevering het gebeente van Grutte Pier. 
Het orgel uit 1710 is van de beroemde 
orgelbouwer Schnitger.
GROTE KERKSTRAAT 9, SNEEK

4  SINT-MARTINUSKERK
Deze Rooms Katholieke neogotische pseudo-
basilikale kruiskerk uit 1872 is gewijd aan 

de heilige Martinus van Tours. Hij werd 
ontworpen door de architect Pierre Cuypers, 
bekend van het Centraal Station en het 
Rijksmuseum in Amsterdam. De kerk is echter 
onvoltooid gebleven; de toren ontbreekt.
SINGEL 62, SNEEK

5   WATERTOREN
De watertoren aan de Lemmerweg is 
ontworpen door architect G. Halbertsma en 
gebouwd in 1908 in een neorenaissance-
stijl. Op 8 juli 1909 werd de toren officieel 
in gebruik genomen. Dit gemeentelijk 
monument is 44 meter hoog en heeft één 
waterreservoir van 350 m3. Sinds 1998 
wordt de toren gebruikt als kantoor.
LEMMERWEG 45, SNEEK

6   KRÚSRAK EN DÚVELSRAK
Het Krúsrak en het Dúvelsrak zijn twee in het 
oog springende houten bruggen die over de 
A7 liggen. De zuidelijke rondweg van Sneek 
werd tussen 2002 en 2010 omgebouwd tot 
een autoweg. Er moesten viaducten over de 
weg komen en daarvoor schreef gemeente 
Sneek een ontwerpwedstrijd uit. De twee 
unieke bruggen Krúsrak en Dúvelsrak zijn 
daarvan het resultaat. Het Krúsrak is in 2008 

MUST SEE! BEZIENSWAARDIGE GEBOUWEN  MUCH TO SEE!
In Sneek there is much to see and more to 
discover. The most important Sneker sights 
are presented here. 

 VIEL ZU SEHEN!
In Sneek gibt es viel zu sehen und noch mehr 
zu entdecken. Hier werden die wichtigsten 
Sneker Sehenswürdigkeiten vorgestellt.
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Aan het begin van het nieuwe toeristische seizoen 2021, 
verschijnt de 8e editie van het Sneek=Meer magazine. 
Hét toeristisch informatief magazine over de bruisende 
watersportstad Sneek en omstreken.

Het Sneek=Meer Magazine heeft een eigentijdse lay-out en bevat veel 
lezerswaardige informatie over Sneek. Het magazine verschijnt in een oplage 
van 25.250 exemplaren en wordt verspreid via VVV Waterland van Friesland, 
musea, restaurants, winkels, watersportbedrijven, hotels, campings en andere 
verblijfsaccommodaties in de regio.

SNEEK MEER 
MAGAZINE 2020/2021

WWW.SNEEK.NL
VOLG ONS OP

TOERISTISCH MAGAZINE VOOR SNEEK EN OMSTREKEN

// WATER
// STAD
// CULTUUR

    TARIEFKAART

INHOUD
Het magazine geeft thematisch 
allerlei handige, leuke informatie 
toegespitst op de toerist. Wij zijn 
hierbij gaan denken  uit de beleving 
van een toerist. Wat wil de toerist 
doen en zien, waar kan hij/zij wat 
huren, wat zijn de bijzonderheden 
van en in Sneek, waar kan hij/zij 
overnachten en/of eten en drinken.

THEMA’S 
Hotspots/bezienswaardigheden, 
shoppen, culinair genieten, uitgaan, 
watersport, wandelen en fietsen, tips 
van Sneker inwoners voor toeristen, 
activiteiten (binnen en buiten) 
groepsactiviteiten, evenementen in 
Sneek en de regio, een plattegrond 
en praktische adressen.

MEERTALIG
Highlights in het magazine zijn 
vertaald in het Duits en Engels. 
Zodat ook deze bezoekers 
geïnspireerd worden.

SNEEK MEER MAGAZINE 
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