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Bediening van bruggen en sluizen en 
het coronavirus
Wij maken u erop attent dat vanwege 
het Coronavirus onzekerheid kan 
ontstaan over het vaarseizoen. Vorig 
jaar was de provincie genoodzaakt 
om de start van het vaarseizoen uit te 
stellen. Er was veel onzekerheid door 
de escalerende corona pandemie en 
in de brugbediening ondervonden we 
direct hinder van coronamaatregelen. 

Zo kon bijvoorbeeld onze bedie-
ning op afstand niet meer op volle 
mankracht draaien als gevolg van de 
‘anderhalve meter regel’.
Op het moment van schrijven is er in 
2021 geen sprake van een uitge-
stelde start van het vaarseizoen. De 
provincie heeft veel voorbereidingen 
getroffen om de situatie van vorig jaar 
te voorkomen. Het plan is om onze 
vaarwegen open te hebben en hou-
den tijdens het komende vaarseizoen. 
We vragen echter uw begrip dat we 

in de huidige situatie geen toezeg-
gingen kunnen doen over definitieve 
bedieningstijden. 

De folder die nu voor u ligt, is 
gebaseerd op een ‘normale’ situatie, 
waarin brug- en sluisbediening in 
Groningen, Drenthe en Duitsland 
zoals gepland kunnen worden 
uitgevoerd. We verwijzen naar de vol-
gende internetpagina’s om de meest 
actuele informatie omtrent varen in 
Groningen, Drenthe en Nedersaksen 
(Duitsland) te kunnen raadplegen: 
www.provinciegroningen.nl/varenin-
groningen |  
www.varen.drenthe.nl 
https://www.nlwkn.niedersachsen.de 
Kijk ook op  
www.vaarweginformatie.nl voor 
 actuele informatie met betrekking tot 
de beschikbaarheid van vaarwegen.

http://www.provinciegroningen.nl/vareningroningen
http://www.provinciegroningen.nl/vareningroningen
http://www.varen.drenthe.nl
https://www.nlwkn.niedersachsen.de
http://www.vaarweginformatie.nl
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Brug en Sluis: vlot en veilig passeren

Varend door Nederland passeert u 
vele bruggen en sluizen. Dat kunt u 
vlot en veilig doen als u onderstaande 
regels en tips in acht neemt.

Wat te doen bij bruggen?
• Blijf niet ronddrijven voor de brug. 

Meer af aan de wachtplaats.
• Voorkom hinderlijke golfslag. 
• Sluit achteraan bij wachtende boten 

en wacht uw beurt af.
• Volg de instructies van bedienend 

personeel op.
• Als het druk is op de weg, worden 

de boten verzameld en moet u even 
wachten. 

• Wanneer de lichten groen en rood 
branden, is dat het teken dat de brug 
spoedig opengaat. U kunt al in de 
richting van de brug varen. 

• Vaar als de brug opengaat vlot door 
en laat het wegverkeer niet onnodig 
wachten.

• Geef eventuele tegenliggers die 
door de brug varen voldoende 
ruimte.

• Kies na de brug meteen weer 
stuurboordwal.

• Kunt u onder een gesloten brug 
door, ga dan onder het juiste 
brugdeel door en let altijd goed op 
tegenliggers, vooral beroepsvaart.

Op afstand bediende bruggen
Een brugwachter bedient steeds vaker 
met behulp van camera’s op afstand 
verschillende bruggen. Meer bij zo’n 
op afstand bediende brug af binnen 
het bereik van de camera’s. Zo kan de 
brugwachter zien dat er schepen zijn 
die de brug willen passeren. Meld u  
zo mogelijk via de marifoon.
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Passeren van beweegbare 
bruggen
Bij het naderen van een beweegbare 
brug moet u de snelheid aanpassen 
en mag u geen andere boten inhalen, 
tenzij de brugwachter iets anders 
zegt. Afmeren bij de wachtplaats 
mag u alleen doen om te wachten op 
brugbediening. U mag er bijvoorbeeld 
niet overnachten. Met het geluidssein 
‘lang-kort-lang’ kunt u om brugbedie-
ning vragen: 

Naast de gewone klapbruggen zijn er 
ook draaibruggen/spoorbruggen en 
hefbruggen. Hiervoor geldt dezelfde 
seinvoering.

Bij beweegbare bruggen geven 
lichten aan wat de status is en welke 
voorrangsregels gelden. Hierna volgen 
de meest voorkomende lichten bij 
bruggen.

Doorvaart verboden

Doorvaart gesloten brug toegestaan,
tegenliggende vaart mogelijk

Doorvaart gesloten brug toegestaan,
voor tegenliggende vaart verboden

Doorvaart verboden, 
wordt aanstonds toegestaan

Doorvaart verboden, tenzij de door-
vaartopening zo dicht is genaderd, 
dat stilhouden redelijkerwijs niet 
meer mogelijk is

Doorvaart toegestaan

BRUGGEN IN BEDRIJF (WORDEN BEDIEND)
Rode lichten geven altijd aan dat de doorvaart verboden is, tenzij er extra gele of groene 
lichten branden. Dan mag u er wel doorheen. Tijdens het openen/sluiten van een brug 
kunnen de gele lichten blijven branden en geldt: doorvaart is toegestaan voor schepen 
van beperkte hoogte, wanneer er één geel licht brandt, is doorvaart vanuit de andere kant 
ook mogelijk. Bij twee gele lichten is doorvaart vanuit de andere kant niet toegestaan.

Groene flikkerlichten
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Wat te doen bij sluizen?
• Blijf niet ronddrijven voor de sluis. 

Meer af aan de wachtsteiger.
• Ook op een klein schip kunt u 

zich via de marifoon melden bij de 
sluismeester en aanwijzingen krijgen 
voor het schutten. Op wachtsteigers 
zit doorgaans een meldknop voor 
wie geen marifoon aan boord heeft.

• Voorkom hinderlijke golfslag. 
• Sluit achteraan of langszij bij wach-

tende boten en wacht uw beurt af. 

• Volg altijd de instructies van de 
sluismeester op.

• Hang aan beide zijden van uw schip 
voldoende stootwillen.

• Wacht voor rood licht. Vaar pas een 
sluis in, als dat is toegestaan.

• Wanneer de lichten groen en rood 
branden, is dit het teken dat de sluis 
spoedig opengaat. Zorg dat u start-
klaar bent om de sluis in te varen. 

• Geef de scheepvaart die de kolk 
uitvaart de ruimte.

BRUGGEN BUITEN BEDRIJF (WORDEN NIET BEDIEND)
Dubbele rode lichten geven altijd aan dat de brug niet wordt bediend en dat de doorvaart 
verboden is, tenzij er extra gele of groene lichten branden. Dan mag u er wel doorheen.

Brug is buiten bedrijf, 
doorvaart verboden

Doorvaart gesloten brug toegestaan,
tegenliggende vaart mogelijk

Doorvaart gesloten brug toegestaan,
voor tegenliggende vaart verboden

Doorvaart toegestaan, brug is 
onbewaakt, tegenliggende vaart 
mogelijk!

Aanbevolen doorvaart-
opening, voor tegen-
liggende vaart verboden

Verboden
doorvaart 
opening 

Aanbevolen 
doorvaartopening, 
tegenvaart mogelijk
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• Schepen moeten de sluis invaren in 
volgorde van aankomst. Bij sluizen 
waar de beroeps- en recreatievaart 
samenkomen, vaart beroepsvaart 
het eerste de sluis in, tenzij de 
sluismeester anders aangeeft. Dit 
gebeurt omwille van veiligheid en 
vlotheid. Voor recreatievaart geldt: 
wacht met invaren totdat de beroeps-
vaart de trossen vast en schroeven 
uit heeft.

• Vaar in de sluis zover mogelijk 
door naar voren en sluit goed aan. 
Houd wel voldoende afstand tot de 
beroeps vaart, de sluisdeur en waar 
nodig tot de waterinlaat.

• Maak uw schip met voldoende 
landvasten vast. Zorg dat ze niet 
klem komen te zitten. Vier ze tijdig bij 
zakkend water en haal ze tijdig aan 
bij stijgend water.

• Trossen vast? Schroeven uit!
• Luister tijdens het passeren van een 

sluis uw marifoon uit, maar maak er 
niet onnodig gebruik van.

Samen schutten
Het passeren van sluizen vraagt 
extra aandacht. Zowel beroeps- als 
recreatieschippers moeten bij een 
sluis binnen een beperkte ruimte 
manoeuvreren. Dat vereist oplettend-
heid en communicatie met elkaar en 
met de sluismeesters. Het is zaak 
rekening met elkaar te houden, zodat 

de sluispassage vlot en veilig verloopt. 
Voordringen is natuurlijk uit den boze, 
wacht op uw beurt. Houd u aan de 
regels. 

Vlot en veilig door brug en 
sluis? 
Ken de regels en houd rekening met 
de andere vaarweggebruikers.
Schutten van zoet naar zout
Maak altijd eerst achter vast als u 
van zoet naar zout schut, u hebt dan 
namelijk stroom mee in de sluis. Als 
u dat niet doet, is de kans groot dat 
u dwars of achterstevoren in de sluis 
eindigt. De krachten van het water op 
het schip zijn veel groter dan die van 
de wind, zeker in de beschutting van 
de sluis.

Stewards: helpende hand
Met mooi weer neemt de drukte op de 
vaarwegen toe. In de zomer periode 
bemant Rijkswaterstaat daarom 
drukke sluizen met stewards. Zij 
bieden de watersporters een helpende 
hand bij het afmeren en zorgen zo 
voor een vlottere doorstroming van de 
scheepvaart. 

Doorvaren van sluizen
Het verzoek tot bediening van een 
sluis is hetzelfde signaal als dat bij 
een brug: 
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De betekenis van de lichten bij sluizen 
komt grotendeels overeen met die van 
bruggen.

Stopstreep
In de sluis is meestal een markering 
(stopstreep) aangegeven waarbinnen 
je veilig kunt afmeren. Blijf binnen 
deze markeringen.

Dit bord betekent:  
Verplichting voor het bord 
stil te houden onder be-
paalde omstandigheden.

Bellenscherm bij zout-zoet 
scheiding
Sommige sluizen in Nederland 
hebben bij de ingang van de kolk een 
luchtbellenscherm. Dit geeft eerst 
een tegenstroom en na passeren 
een meestroom. Uit oogpunt van 
 manoeuvreerbaarheid is het van 
belang het scherm met voldoende 
snelheid te passeren en vervolgens 
ruimte te maken voor achterop-
komende schepen. Sla niet plotseling 
achteruit; andere schepen rekenen 
daar niet op. Ook bij uitvaart dient 
u het bellenscherm met voldoende 
snelheid te passeren.

Hoogteaanduidingen 
Soms geven geel-zwarte 
hoogteschalen of hoogte-
borden de beschikbare door-
vaarthoogte van bruggen of 
andere overspanningen aan. 
De cijferaanduiding is in meters.

Hoogteschaal 
De hoogteschaal is geplaatst aan de 
stuurboordzijde of aan beide zijden 
van de doorvaartopening van een 
brug. Een hoogteschaal is verdeeld in 
blokken van 1 meter; afhankelijk van 
de plaatselijke situatie kan eveneens 
een onderverdeling in halve meters en 
decimeters zijn toegepast.

Hoogtebord 
Op sommige vaarwegen 
wordt de beschikbare 
 doorvaarthoogte aange-
geven met een hoogtebord 
op de overspanning

Deze folder is ter beschikking 
 gesteld door ‘Varen doe je samen!’
info@varendoejesamen.nl /  
www.varendoejesamen.nl

mailto:info%40varendoejesamen.nl?subject=Stuur%20uw%20vraag%20naar%3A%20Varendoejesamen.nl
mailto:www.varendoejesamen.nl?subject=Hyperlink%20naar%20www.varendoejesamen.nl
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Zelfbediening bruggen en sluizen
Voor een aantal  
bruggen en sluizen in de 
provincie Groningen geldt 
zelfbediening. 

Soms kan dit met een drukknop of 
trekkoord, maar in de meeste gevallen 
gebruikt u hiervoor een ‘zelfbedie-
ningssleutel’. U hoeft maar één sleutel 
aan te schaffen; dezelfde sleutel is 
voor verschillende vaarcircuits door 
de hele provincie te gebruiken. Het 
statiegeld voor een sleutel is 35 euro. 

In dit boekje staat aangegeven voor 
welke bruggen en sluizen zelfbedie-
ning geldt en waar u de sleutel kunt 
krijgen en inleveren door het
  symbool bij de trajecten.

De rode nummers op de kaart geven 
bij benadering de locatie aan.

Leest u de instructie 
voor  zelfbediening 
goed door. 

De zelfbediening 
stap-voor-stap en niet 
te snel uitvoe ren. 

Bij zelfbedieningssluizen: 
niet eerder invaren dan wan-
neer de seinen dit aangeven. 
Dit voorkomt storingen. 

Bij de bruggen staat vermeld 
waar u een eventuele storing 
kunt melden.

Let op: 
 
Koop op tijd een  
zelfbedieningssleutel!

De zelfbedieningssleutel is ook verkrijgbaar  via provincie Groningen,  
secretariaat ECP, T 050 316 44 62
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1  Benzinestation
Rütenbrockerweg 1, Ter Apel
T 0599 581 604

2  Kwalitaria De Musketiers
Hoofdweg 24, Ter Apel
0599 745 045
terapel@kwalitaria.nl

3  Brugwachter Ter Apeler- 
en Stadskanaal
Bij de nulwegbrug in Ter Apel,  
aan de N976

4  Havenmeester  
Wedderveer
T 0597 561 717

5  Museum
Hoofdweg 161, Bellingwolde
T 0597 531 509

6  Brugwachter  
Nieuweschans
T 06 10 74 63 42

7  Sluiswachter  
Nieuwe Statenzijl
T 0598 693 463

8  Jachthaven Winschoten
Hellingbaan 4, Winschoten
Havenmeester E. Postema
T 06 28 97 46 13
 b.g.g. 06 14 76 39 67

9  Jachthaven/speeltuin 
Beerta 
Buitenlandenstraat 5 
9686 PZ Beerta
T 06 22 01 72 00 /  
 bgg 06 23 91 95 07
 info@speeltuinbeerta.nl

10  brugwachters  
Pekeler Hoofddiep
T 06 51 71 25 69

11  Jachthaven Midwolda
Strandweg 1, 9681 BK Midwolda
T 06 52 30 75 28
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12  Eetcafé De Brug 
 Nieuwolda
B.K. Bosmaplein 2, 
9944 BN Nieuwolda 
T 0596 541 118

13  Café De Haven
Diepswal 23, Scheemda
T 0597 591 252

14  Gemeente Veendam
Raadhuisplein 5
9641 AW Veendam
T 0598 652 222
info@veendam.nl  

15  Brugwachters  
Kielwindeweer 
T 06 21 68 90 25

16  Café Restaurant  
Jachthaven Termunterzijl
Plankpad 7
T 0596 601 356

17  Havenmeester  
Termunterzijl
T 0596 605 613 / 06 22 73 56 13

18  Jachthaven ZV Neptunus
Handelskade West 7, Delfzijl 
T  06 83 24 15 03

19  Brugwachter ‘Brug 15’  
(Delfzijl) over het Oude 
 Eemskanaal 
(in de ANWB wateratlas nr 17)
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20  VVV-kantoor Appingedam
Oude Kerkstraat 1, 
9901 JB Appingedam

21  Sluis ‘Oosterdijkshorner-
verlaat’ bij Ten Boer 
M 06 53 61 00 38

22  Dhr. A. Hof
Geweideweg 2
9798 TA Garmerwolde
M 06 44 06 61 24

23  Haven Groninger  
Motorbootclub
Eemskanaal N.Z. 70 Groningen
T 050 314 17 28

24  Watersportcentrum  
Oosterhaven 
Groningen, 
T 050 314 08 92

25  Camping en passanten-
haven ‘De 4 Elementen’
Groningerstreek 35
9871 PG Stroobos
T 0512 712 400 / 06 21 17 60 43

26  Restaurant Esperanza
Heirweg 13 
9845 AA Visvliet 
M 06 21 17 60 43

27  Toeristisch Informatiepunt 
Waddenland
Reitdiepskade 11, Zoutkamp
T 0595 401 957 
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Vissersnetten
Op de binnenwateren in onze provincie 
zijn beroepsvissers werkzaam. Dat 
betekent dat u fuiken en fuikstokken te-
gen kunt komen in de kanalen, maren, 
sloten en op de meren. Deze fuiken 
staan met stokken vanaf de oever naar 
het midden. U passeert deze in het 
breedste gedeelte van het kanaal. Op 
de meren herkent u de fuiken aan de 
stokken met een vlaggetje eraan.

Op een aantal plaatsen kunt u een 
‘dichtzetnet’ tegenkomen. Dit is een net 
dat over de breedte van het kanaal is 
geplaatst en dat ’s nachts het kanaal 
afsluit. U wordt gewaarschuwd door 
rode lampen. Als u wilt passeren, geeft 
u een geluidssignaal, waarna de visser 
het net laat zakken. 

U kunt de vissersnetten tegenkomen in 
het Reitdiep, het Hunsingokanaal, het 
Termunterzijldiep, het Lauwersmeer bij 
de Robbengatsluis, het Drentse Diep bij 
het Zuidlaardermeer, in het Aduarder-
diep bij Aduarderzijl, in het Winsumer-
diep bij Winsum richting Onderdendam, 
in de Kommerzijlsterriet bij Electra en in 
de Lauwers vlak voor de Friese sluis.

Lozingsverbod
In de hele provincie geldt een lozings-
verbod voor de wc’s van plezierboten. 
Op www.vuilwater.info staat waar u de 
uitpompstations voor vuil water kunt 
vinden.  

Doorvaarthoogtes
Deze zijn aangegeven bij Kanaalpeil 
(KP). Door weersinvloeden kan de 
waterstand variëren. Op sommige vaar-
wegen wijkt het zomerpeil af van KP.

Registratie videobeelden en 
marifoonverkeer
Op de posten van de provincie 
 Groningen waar objecten op afstand 
worden bediend, worden gegevens 
vastgelegd. De videobeelden van de 
bediening en het marifoonverkeer 
worden opgenomen. Deze gegevens 
kunnen worden gebruikt na calami-
teiten en incidenten. Bijvoorbeeld na 
een aanvaring van een brug, of bij een 
klacht over de bediening.  
Nadere informatie hierover kunt u 
opvragen bij de provincie Groningen, 
loggingbeelden@provinciegroningen.nl

http://www.vuilwater.info
mailto:r.wieling%40provinciegroningen.nl?subject=informatie%20over%20loggingbeelden
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Bedieningstijden 
bruggen en sluizen 
Deze folder geeft u informatie over de bedie-
ningstijden van de bruggen en sluizen van 
1 mei tot 1 oktober 2021.  
Samen met de ANWB-Water almanak en de 
ANWB-Wateratlas maakt de folder u wegwijs 
op de Groningse en Drentse binnenwateren. 

Ga voor algemene toeristische informatie over 
Groningen en Drenthe naar  
www.varen.groningen.nl en  
www.varen.drenthe.nl en  
www.visitgroningen.nl en voor informatie over 
(andere routes) naar www.routesingroningen.nl
Ga voor aantrekkelijke routes door  Groningen en 
het aangrenzende vaar  water ook naar  
www.tasmanroutes.nl en  
www.abelleisure.nl/portfolio/varen-in-groningen/ 
Aan de inhoud van deze folder kunnen geen 
rechten worden ontleend. 

VERKLARING 
GEBRUIKTE 
SYMBOLEN 

B Begeleide vaart
H Maximale doorvaart-

hoogte (dm)
D Maximale toegelaten 

diepgang (dm)
B  Maximale toegelaten 

breedte
L  Maximale bootlenge

 Zelfbedieningssleutel

Een plezierige vaart!

http://www.varen.groningen.nl
http://www.varen.drenthe.nl
http://www.visitgroningen.nl
http://www.routesingroningen.nl
http://www.tasmanroutes.nl
https://www.abelleisure.nl/portfolio/varen-in-groningen/


16

MA T/M VRIJDAG ZATERDAG ZON-FEESTDAGEN PAUZE

 1 TER APEL HAREN RÜTENBROCKKANAAL

Nederland tot aan de duitse grens
08.00 - 17.00 08.00 - 17.00 08.00 - 17.00 12.00 - 13.00

Voor bediening bruggen en sluizen Nederlandse deel Haren Rütenbro-
ckkanaal tel. 06 2396 6733. Zie verder de aanwijzingen bij de brug.

Haren-Rütenbrockkanaal Duitsland
09.00 - 18.00 09.00 - 18.00 * 13.00 - 13.30 **  

* Op zondagen bediening alleen gedurende vakantieperiode Nordrhein-
Westfalen en Niedersachsen van 8.00-18.00. Feestdagen gesloten. 
** Holterhuis en Kirchstrassenbrücke (Stadtgebied Haren (Ems) pauze 
van 13.00-14.00 uur. 

Meldknop voor de sluiswachter bij de sluis direct over de Nederlandse 
grens. Vanuit Duitsland belt u bij de Nederlandse grens bij het ESSO 
benzinestation Potze (tegenover sluis Rütenbrockerweg) naar de sluis-
wachter van het 7e Verlaat.
Alle bruggen en sluizen worden op afstand bediend vanuit sluis I in 
Haren. Om het gehele Haren- Rütenbrockkanaal door te kunnen varen 
moet u 2,5 uur voor het eind van de bedieningstijden het traject invaren. 
Er geldt een tarief van € 5,- per doorvaart. 
Buiten standaard openingstijden geldt een tarief van €40,-.  
Minstens een week van te voren aanmelden bij NLWKN Meppen,  
tel. +495931 406 174. In de maanden april en oktober enkel bediening 
van maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 12.00 uur.

Info Sluis I 
Haren +49(0) 5932 4376 of +491714 772 783 
NLWKN Meppen +49(0)5931 406-0
In Haren bevindt zich een aanlegkade (60m) 
info: +49(0)17 3464 5990 of www.nlwkn.niedersachsen.de

Vaarverbinding Erica-Ter Apel (zie 6a)
08.00 - 17.00 08.00 - 17.00 09.00 - 17.00 * 12.00 - 13.00

* Op zon- en feestdagen alleen bediening in juni, juli en augustus

http://www.nlwkn.niedersachsen.de
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 2 RUITEN AA-KANAAL 
van ter apel naar veelerveen

08.00 - 20.00 08.00 - 20.00 08.00 - 20.00
Van Ter Apel naar Veelerveen geldt zelfbediening. Bij de Bourtanger-
sluis kunt u via het Bourtangerkanaal (1,5 km) de fraaie vestingplaats 
Bourtange (met jachthaven) bereiken. Via Bourtangersluis met beweeg-
bare brug en Vlagtweddersluis met vaste brug H 30 dm naar  
Parc Emslandermeer. 
Van de brug Noabersbadde (Mercedesbrug) bij de splitsing Mussel Aa 
kanaal, vaste brug H 25 dm via B.L. Tijdenskanaal (zie 3) kunt u naar 
Bad Nieuweschans of via Veendiep (zie onder 4) naar recreatiegebied 
Wedderbergen. Let op! De toegankelijkheid van en naar de haven Parc 
Emslandermeer is beperkt.

 uitgiftepunt 1/2/3

Van Ruiten AA-kanaal naar Parc Emslandermeer 
08.00 - 21.00 08.00 - 21.00 08.00 - 21.00

 via B.L. Tijdenskanaal naar Bad Nieuweschans of via Veendiep naar 
recreatiegebied Wedderbergen 
Storingsnummer waterschap Hunze en Aa’s: Tel. 0598 - 693 470.
Let op! De toegankelijkheid van en naar de haven Parc Emslandermeer 
is beperkt.

 uitgiftepunt 1/2/3

 3 B.L. TIJDENSKANAAL (zelfbediening)
08.00 - 21.00 08.00 - 21.00 08.00 - 21.00

Vaarweg van Ruiten AA kanaal naar Bad Nieuweschans
Laagste vaste brug H 25 dm / 5 ophaalbruggen
Storingsnummer waterschap Hunze en Aa’s: Tel. 0598 - 693 470 

 uitgiftepunt 4/5/6/7/8/9/10/11. 
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 4 VEENDIEP 
08.00 - 21.00 08.00 - 21.00 08.00 - 21.00

Vaarweg van B.L. Tijdenskanaal naar Westerwoldse AA met ‘groene’ 
zelfbedieningssluis(staat meestal open)
D 12 dm, laagste vaste brug H 25 dm
Storingsnummer waterschap Hunze en Aa’s: Tel. 0598 - 693 470

 uitgiftepunt 4/5/6/7/8/9/10/11/12. 

 5 WESTERWOLDSE AA 
van wedde naar nieuw statenzijl

Sluis Bultsterverlaat (zelfbediening)
08.00 - 22.00 08.00 - 22.00 08.00 - 22.00

In Pekel Aa in verbinding met Westerwoldse Aa. Instructie op de sluis, 
denkt u om de waarschuwingslampen!
Storingsnummer waterschap Hunze en Aa’s: Tel. 0598 - 693 470

Ophaalbrug Klein Ulsda (zelfbediening)
08.00 - 21.00 08.00 - 21.00 08.00 - 21.00

Vanaf Wedde langs recreatiepark Wedderbergen richting Winschoten/
Pekel Aa. Laagste vaste brug H 25 dm 

 uitgiftepunt 4/5/6/7/8/9/10/11/12

Brug in Rijksweg A7 bij Nieuweschans
ma t/m vrijdag 24 uur van tevoren aanvragen tijdens kantooruren,  
tel. 088 - 797 44 22. Ma. t/m za. van 09.00-12.00 en 14.00-17.00 uur 
(zon- en feestdagen geen bediening). H 42,5 dm.

Nieuweschans (3 bruggen)
09.00 - 17.00 09.00 - 17.00 09.00 - 17.00 12.00 - 14.00

Spoorbrugbediening indien treinloop het toelaat, bel 30 minuten van te 
voren naar tel. 06 1074 6342. Spoorbrugbediening buiten vaarseizoen 
op verzoek 24 uur van tevoren  aanvragen bij Afeer, tel. 06 10 74 63 42.
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Sluis en brug Nieuw Statenzijl
08.00 - 17.00 08.00 - 17.00 09.00 - 17.00 12.00 - 13.00  

Bediening is afhankelijk van het getij en de diepgang. Bediening van de 
sluis een uur van tevoren aanvragen T +31 (0)598 693 704

 6 TER APELKANAAL (B)
08.00 - 17.00 08.00 - 17.00 08.00 - 17.00 * 12.00 - 13.00

* Bediening op zon- en feestdagen alleen in juni, juli en augustus en 
Hemelvaart en Pinksteren. Overige zon- en feestdagen gesloten.  
Bediening richting Duitsland en Veenvaart (Drenthe) aanvragen op
M +31(0)6 2396 6733. Bediening richting Stadskanaal aanvragen op
M +31(0)6 2396 6716.

 6a Erica-Ter Apel (B)
08.00 - 17.00 08.00 - 17.00 09.00 - 17.00 * 12.00 - 13.00

* Bediening op zon- en feestdagen alleen in juni, juli en augustus.  
Overige zon- en feestdagen gesloten. D 15 dm, H 35 dm 
Let op: De bedieningstijden in Drenthe wijken af. Zie onder Drenthe.
Bediening richting Duitsland en Veenvaart (Drenthe) aanvragen op  
M +31(0)6 2396 6733. Bediening richting Stadskanaal aanvragen op  
M +31(0)6 2396 6716.

 6b Musselkanaal/Stadskanaal
09.00 - 17.00 09.00 - 17.00 09.00 - 17.00 * 12.00 - 13.00

* In mei en september géén bediening op zondagen.
Tel.nr. brug- en sluisbediening 06 - 5124 5855.

Spoorbrug Bareveld
De brug wordt alleen geopend op verzoek. Dit dient minimaal 24 uur van 
tevoren aangevraagd te worden via 0599 - 651 890 ( Museumspoorlijn 
STAR). Passage is mogelijk voor schepen tot een een hoogte van onge-
veer H 37 dm. Bij twijfel kunt u voornoemd telefoonnummer bellen.
De volgende brug is een vaste brug H 50 dm bij KP.
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 7 PEKELER HOOFDDIEP (B)

Tijdens het hele vaarseizoen 2021 worden de bruggen van het Pekeler
Hoofddiep vanwege groot onderhoud niet bediend voor de toeristische
scheepvaart.
Gemeente Pekela streeft ernaar om alle bruggen tijdens het vaarseizoen
van 2022 weer te kunnen bedienen.“

 8 WINSCHOTEN

Spoorbrug De Rensel
09.00 - 17.30 09.00 - 17.30 09.00 - 17.30 12.00 - 13.00  

Oude Pekela- Vanuit het Winschoterdiep kunt u via de spoorbrug  
(De Rensel) de Pekel Aa opvaren richting Pekeler Hoofddiep. 

Tel. bediening spoorbrug: 06 22 86 15 02.

Pekel Aa: Winschoterhogebrug 
06.00 - 19.00 06.00 - 19.00 09.00 - 19.00  

Bediening via meldknop bij brug of via VHF22. 

Fietsbrug over de Pekel Aa (zelfbediening)
 uitgiftepunt 7/10/11/12/14. In gesloten stand H 25 dm.

Winschoten Renselbrug 
06.00 - 22.00 06.00 - 20.00 09.00 - 19.00 

Bediening via de meldknop bij de brug of via VHF22.
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 9 OLDAMBTMEER 

Blauwediepsluis via Winschoterdiep  (zelfbediening)
08.00 - 22.00 08.00 - 22.00 08.00 - 22.00

  uitgiftepunt 7/8/9/10/11/12 | B 55 dm | D 11 dm | 3 vaste bruggen 
H 37,5 dm | Sluis max 30 m
De jachthaven in Beerta is bereikbaar vanaf het Oldambtmeer via het 
Reiderdiep, 2 vaste bruggen H 25 dm of vanaf het Blauwediep via het 
Reiderdiep, 1 vaste brug H 37 dm en 2 vaste bruggen H 25 dm.

Blauwe passage  
(verbinding oldambtmeer - termunterzijldiep)
Het is ook mogelijk om het Oldambtmeer te bereiken via de Blauwe 
Passage. In de Blauwe Passage zijn 3 vaste bruggen van 37,5 dm, 
een (zelf bedienings)sluis aan de noordkant van het meer en een brug 
(dichte brug BB H 28 dm open brug H 37,5 dm). De brug van de Blauwe 
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 Passage wordt bediend door Brasserie Old School van 9.00-17.00  
(tel. 06 5793 2753)  B 6 m, D 13 dm | sluis max 30 m

  10 VEENDAM 

A.G. Wildervanckkanaal 
van winschoterdiep naar veendam, aanroepen vhf 22 
mogelijk

00.00 - 24.00 * 00.00 - 20.00 09.00 - 19.00
De bruggen in het A.G. Wildervanckkanaal van Winschoterdiep naar 
Veendam: spoorbrug Zuidbroek (indien de treinloop het toelaat), de 
Meedenerbrug, de Geert Veenhuizenbrug en de fietsbrug De Vrijheid.  
* op maandag bediening van 06.00-24.00

Oosterdiep 
veendam/stadskanaal/langebosschemeer en het  
grevelingkanaal (B)

08.00 - 17.00 08.00 - 17.00 08.00 - 17.00 12.00 - 13.00
Begeleide vaart vanaf Veendam, Langebosschemeer en Bareveld. 
Door de vele bruggen kunnen wachttijden ontstaan. De 32 beweegbare 
bruggen en 3 sluizen worden door brugwachters bediend. Havenverlaat 
is een zelfbedieningssluis. 
Tel.nr. brugbediening: 06 - 2241 3827.

 uitgiftepunt 14

Spoorbrug Veendam
00.00 - 24.00 00.00 - 24.00 00.00 - 24.00

De spoorbrug staat open, behalve gedurende treinpassages  
STAR museumlijn. 
Voor actuele dienstregeling Star museum spoorlijn zie: www.stads-
kanaal.rail.nl of vvv-agentschap Veenkoloniën via 0598 - 364 224.  
Westerdiepsterdallenkanaal: zie onder 10a. 
 
Spoorbrug Bareveld: zie onder „Spoorbrug Bareveld“ op 
pagina 19.

https://www.stadskanaal.rail.nl
https://www.stadskanaal.rail.nl
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 10a Zuidlaardermeer-Bareveld/Hoogezand/Veendam (B) 
 uitgiftepunt 14/15 

Vaarwegdiepte D 12 dm.
Vaarwegdiepte Westerdiepsterdallenkanaal D 11 dm.
Tel. brugwachter op dit traject: 06 21 68 90 25 (gedurende vaarseizoen)

Deze vaarverbinding bestaat uit 3 trajecten:
a.  Zuidlaardermeer-Bareveld: Via Kiel-Windeweer, Annerveensche-

kanaal, Eexterveensche kanaal naar Bareveld. Er is begeleide vaart 
met brugwachter. (Aanmelden d.m.v. drukknop bij wachtplaatsen 
Leinewijk (ingang Zuidlaarder meer), Bareveld en nabij de aansluiting 
Westerdiepsterdallenkanaal naar Veendam. 

Afvaart Leinebrug (Kropswolde) 08.00 10.25 13.00 15.30
Aankomst Bareveld 10.25 13.00 15.30 18.00

Afvaart Bareveld 08.00 10.25 13.00 15.30
Aankomst Leinebrug (Kropswolde:) 10.25 13.00 15.30 18.00

Doorvaren naar passantenligplaats bij Drevenbos (zie onder b) is 
mogelijk in overleg met de brugwachter. 

b. Kiel-Windeweer-Hoogezand: (passantenligplaats Drevenbos); 
Begeleide vaart (aanmelden bij brugwachters)
Aan de schutsluis Kielsterverlaat in Kielwindeweer vinden 
onder houdswerkzaamheden plaats. Hierdoor is doorvaart naar 
 Hoogezand-Sappemeer tot en met 30 mei 2020 gestremd.

c. Kiel-Windeweer- Veendam: In de route bevinden zich 2 vaste 
bruggen H 32 dm en een zelfbedieningssluis. Vanaf het Lange-
bosschemeer kunt u doorvaren via zelfbedieningssluis en 2 bruggen 
(begeleide vaart) naar centrum Veendam/Oosterdiep/ 
A.G. Wildervanckkanaal. Aanmelden begeleide vaart Bareveld 
Zuidlaardermeer bij de wachtplaats Kieldiep nabij de aansluiting 
Westerdiepsterdallenkanaal. 
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 11 WINSCHOTERDIEP 

Van Sontbrug t/m brug Rijksweg N33 (VHF22)
00.00 - 24.00 * 00.00 - 20.00 09.00 - 19.00 **

* Op maandagen bediening van 06.00 - 24.00 uur.
**  De hoge Euvelgunnerbrug is van maandag t/m vrijdag gesperd van 

07.00-09.00 en van 16.00 - 18.00 uur.

Op de remmingwerken zijn melders aangebracht bij het bord ‘SPORT’.

Gideonbrug (van tevoren aanvragen)
10.30 en 14.00

Gideonbrug (ten oosten van stad Groningen H 70 dm) wordt voor 
schepen met staande mast alleen op aanvraag bediend. Hiervoor dient 
u daags voor vertrek voor 16.00 tijdens kantooruren aan te vragen op de 
centrale post Groningen, tel. 050 318 8500 / VHF9) b.g.g. havenkantoor, 
050 - 367 8537.

Van Scheemda naar Winschoten - Eexterbrug t/m 
 Beertsterbrug (VHF22)

06.00 - 22.00 06.00 - 20.00 09.00 - 19.00

 12 ZUIDLAARDERMEER 

Via Drentsche diep
Vaste spoorbrug H 29 dm | Vaste fiets/voetbrug H 31,5 dm

 13 TERMUNTERZIJLDIEP (zelfbediening)
08.00 - 22.00 08.00 - 22.00 08.00 - 22.00

Traject Scheemda - Nieuwolda: laagste vaste brug H 25 dm (bij KP).
Traject Nieuwolda - Termunterzijl: laagste vaste brug H 37 dm.
In Niewolda is de vaarweg ook te vervolgen naar de Blauwe passage.
  uitgiftepunt 16/17
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 14 TERMUNTERZIJL SLUIS 
08.00 - 17.00* 09.00 - 18.00* 09.00 - 18.00*

Bediening sluis en brug in Termunterzijl aanvragen bij gemaal Rozema
tel. 0598 693 462.
*Bediening is afhankelijk van het tij (schutten slechts mogelijk bij waters-
tand buitenhaven van ca. 1,00m -NAP tot 0,50 m +NAP.)
Vaarverbinding tussen Termunterzijl en Delfzijl: zie onder 15.

 15 OOSTERHORNHAVEN EN VERBINDINGSKANAAL 
vaarverbinding tussen termunterzijl en delfzijl

09.00 - 19.00 09.00 - 19.00 09.00 - 19.00
Marifoon: Brugbediening aanvragen VHF 84 en havendienst VHF 66. 

 uitgiftepunt 13/16/17/18/19
 U passeert hierbij de Oosterhornhaven. U dient de aanwijzigen bij de 
toegang tot de Oosterhornhaven strikt op te volgen. Roken en open vuur 
streng verboden. Wanneer brandgevaarlijke stoffen worden gelost in de 
haven is tijdelijke stremming voor de recreatievaart mogelijk. In de haven 
is aanleggen streng verboden, behalve aan het eind van de haven aan 
de speciaal daarvoor ingerichte wachtsteigers.
De vaart door de haven wordt begeleid met camera’s. 
U passeert in de Oosterhornhaven twee op afstand bediende bruggen 
(Weiwerder brug en Heemskesbrug) met camera toezicht. In de verbin-
ding tussen de haven en het Termunterzijldiep passeert u het sluiscom-
plex Lalleweer (B 6,5m x L 35m), laatste schutting uiterlijk een half uur 
voor einde bedieningstijd;  
Verderop in het verbindingskanaal is een beweegbare brug bij Lalleweer.  
Al deze objecten worden tevens op afstand bediend. Bij de bruggen 
bevinden zich meld knoppen (bord SPORT; VHF 84)
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 16 DELFZIJL

Zeesluizen Farmsum (VHF 26)
00.00 - 24.00 00.00 - 24.00 00.00 - 24.00

‘Brug 15’ over Oude Eemskanaal / bruggen Roggekamp-
sluis en Stuurhuisbrug
in Delfzijl/Roggenkampsluis/verbinding tussen Damsterdiep/Oude 
Eemskanaal. Vanuit brug 15 (brugwachter) worden de Roggenkampsluis 
en Stuurhuisbrug op afstand bediend (VHF 22) 

08.00 - 19.30 08.00 - 19.30 08.00 - 19.30 12.00 - 14.00 en
16.30 - 18.30

 

 17 DAMSTERDIEPCIRCUIT 
Laagste brug H 23,5 dm*  
*  Het waterniveau in het Damsterdiep kan soms erg verschillen. 

Let op het bord met het kanaalpeil.  

 17.1 Slochtersluis (op afstand bediend vanaf centrale 
post oostersluis) (VHF64)

08.00 - 20.00 08.00 - 20.00 09.00 - 19.00 *
* Laatste schutting start uiterlijk een half uur voor einde bedieningstijd.
Voor bedieningstijden buiten vaarseizoen raadpleeg de  
ANWB water almanak.

Bruggen Slochterdiep en Afwateringskanaal van Duurs-
wold (zelfbediening)

08.00 - 22.00 08.00 - 22.00 08.00 - 22.00
 uitgiftepunt 18/19/20/22/23/24 | H 25 dm
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Verbinding Woldmeer-Slochterdiep Meerstad 
 (zelfbediening)

08.00 - 21.00 08.00 - 21.00 09.00 - 20.00 *
Het Woldmeer heeft een directe verbinding met het Slochterdiep. 
Daarvoor moet een brug en een sluis (Woldmeerverlaat) (zelfbediening) 
gepasseerd worden. 
Het Woldmeer/Meerstad is een werk in uitvoering waardoor doorgang en 
openingstijden kunnen wijzigen. Voor de meest actuele informatie, zie:  
www.meerstad.eu/recreatie/het-woldmeer/

 17.2 Schildmeer + Groeve Zuid 
Schildmeer- Oost/tak van het Afwateringskanaal van Duurswold: 
 Steendammerbrug te Steendam. Brugbediening aangegeven met een 
bord en telefoonnummer.

Groevesluis-Zuid bediening op afstand via  
meldknop (VHF 64)

08.00 - 20.00 * 08.00 - 20.00 * 09.00 - 19.00 *

* Laatste schutting start uiterlijk een half uur voor einde bedieningstijd

Groevebrug (zelfbediening)
08.00 - 22.00 08.00 - 22.00 08.00 - 22.00  
 uitgiftepunt 19

 17.3 Appingedam + Groeve Noord

Bruggen Appingedam
08.30 - 18.00 08.30 - 18.00 08.30 - 18.00 12.30 - 13.30

De bruggen in Appingedam worden door één brugwachter bediend. De 
brugwachter wordt gewaarschuwd via een semafoon, die in werking 
wordt gesteld doordat de vaarrecreant gebruik maakt van een zelfbedie-
ningssleutel bij het bedieningskastje van de brug met het bord ‘SPORT’. 
Na deze oproep komt de brugwachter de brug bedienen (enige wachttijd 
is mogelijk; bedieningsinstructie wordt bij de bruggen aangegeven).

http://www.meerstad.eu
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Eendrachtbrug (over De Groeve) 
08.30 - 18.00
en om 20.00

08.30 - 18.00
en om 20.00

08.30 - 18.00
en om 19.00

12.30 - 13.30  
 

Bediening aanvragen via meldknop, of T +31(0)6 4605 7914.

Groevesluis Noord bediening op afstand (VHF64) 
08.00 - 20.00 * 08.00 - 20.00 * 09.00 - 19.00 *

* Laatste schutting start uiterlijk een half uur voor einde bedieningstijd
Groevesluis-noord: bediening kunt u aanvragen via de meldknop op het 
remmingswerk (VHF 64). Meldknop zit alleen aan n.z. (Groeve). Opro-
epen brugwachter Eendrachtbrug over de Groeve (kan zonder sleutel 
met meldknop aan de sluiszijde): zie 17.3 en instructie bij de brug. 

Vanuit Appingedam-Damsterdiep (zelfbediening)
 uitgiftepunt 19/20

 17.4 Damsterdiep 
Drie vaste bruggen, laagste: H 23,5 dm. Verbinding tussen Eemskanaal 
en  Damsterdiep via zelfbedieningssluis J.B. Bronssluis. 

Zelfbedieningsbruggen Damsterdiepcircuit
08.00 - 20.00 08.00 - 20.00 08.00 - 20.00
 uitgiftepunt 19/20/21/22/23/24

Boltbrug Ten Boer (zelfbediening)
08.30 - 20.00 08.30 - 20.00 08.30 - 20.00 11.30 - 12.30

16.30 - 17.30
Tijdens het passeren van een bus of brandweer (te herkennen aan het 
branden van sperlamp) kan de brug niet bediend worden.

Brug Ten Post (zelfbediening)
08.30 - 20.00 08.30 - 20.00 08.30 - 20.00 7.30 - 8.30

12.00 - 13.00
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 17.5 Loppersum Wijmers (zelfbediening)
Vanaf het Damsterdiep kan vanuit Garrelsweer via de Wijmers gevaren 
worden naar Loppersum en Westeremden. Bij Loppersum zijn  
2 zelfbedieningsbruggen, de Pelmolenbrug en de Brouwerstil. Om door 
te kunnen varen moeten boten door de Brouwerssluis (zelfbediening) het 
Westeremdermaar op. L 10 x B 3 m (ivm naar binnendraaien deur).
Tot Loppersum bruggen H 30 dm. daarna H 22 dm.

 18 EEMSKANAAL (VHF 64) 

Driebondsbrug/Borgbrug/Bloemhofbrug/ 
Woldbrug/Eelwerderbrug

00.00 - 24.00 * 00.00 - 20.00 09.00 - 19.00
Bruggen worden op afstand bediend; melden bij het bord ‘SPORT’ op 
het  remmingswerk (of VHF 64).   
* Op maandag bediening van 06.00 - 24.00 uur
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Driebondsbrug (VHF 64)
09.00 - 20.00 09.00 - 20.00 09.00 - 19.00  

Binnen deze tijdvensters geldt: bediening alleen op de hele en halve 
uren. Spitsstremming op werkdagen van 16.00 tot 18.00.
Gelegen in de Oostelijke ringweg bij de stad Groningen, in gesloten 
stand: H 68 dm.
Zie vaarweginformatie.nl voor actuele bedientijden van de Driebonds-
brug.

 19 GRONINGEN (B) 
Inkomende boten worden opgevangen bij de eerste bruggen en worden 
dan begeleid naar de Zuiderhaven, waar ook boten uit andere richtingen 
worden opgevangen. Met begeleide vaart wordt men dan verder door de 
stad heen geholpen. 

Eemskanaal via Verbindingskanaal naar Reitdiep  
(tot dorkwerdersluis) en omgekeerd 
    * 09.30 - 15.30
**** 18.00 - 19.30

09.00 - 19.00** 9.00 - 19.00**  * 15.30 - 18.00
** 12.00 - 13.00
** 16.00 - 17.30

Berlagebrug***/Oosterhavenbrug/Trompbrug/Oosterbrug/Herebrug/ 
Werkmanbrug/Emmabrug/Museumbrug/A-Brug/Visserbrug/ 
Plantsoenbrug/Herman Colleniusbrug/Spoorbrug Reitdiep/Acm Fiets-
brug/Pleiadenbrug/Plataanbrug/Blauwbrugje(fietsbrug)/Zernikebrug

***  Berlagebrug wordt op afstand bediend vanaf het Havenkantoor  
van de gemeente Groningen.

****  Berlagebrug/ Oosterhavenbrug/Zernikebrug/Hoogewegbrug (Reit-
diephaven)

http://vaarweginformatie.nl
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In het Reitdiep kan een sterke stroming staan. 
Voor bediening in Groningen: aanroepen centrale post Groningen, 
VHF 9, T 050 318 8500. Hiervandaan worden brugwachters m.b.v. 
portofoon contact naar de bruggen geredigeerd.

Zernikebrug, Blauwbrugje, Plataanbrug, Pleiadenbrug en ACM-fietsbrug 
worden op afstand bediend vanaf de centrale post Groningen.

Dorkwerdersluis (afstandbediening VHF 85)
07.00 - 19.00 * 07.00 - 19.00 * 09.00 - 19.00 *

* Laatste schutting  start uiterlijk een half uur voor einde bedieningstijd.

 19.1 Noordwillemskanaal van Groningen naar Assen (VHF9)
traject zuiderhaven naar ketwich verschuurbrug

09.30 - 19.30* 09.00 - 19.00** 9.00 - 19.00**  * 15.30 - 18.00
** 16.00 - 17.30

Eelderbrug/Van Hallbrug (fietsbrug naast spoorbrug)/Zaanbrug/ 
Parkbrug/Muntinghbrug (fietsbrug)/Julianabrug*)/Van  Iddekingebrug/ 
van Ketwich Verschuurbrug worden op afstand bediend vanuit centrale 
post Groningen T +31(0)50 3188 500.

De fietsbruggen worden maandag tot en met vrijdag van 15.30-18.00 
uur en op zaterdagen en zon- en feestdagen van 16.00-17.30 uur wel 
bediend.

De Van Hallbrug, spoorbrug en Zaanbrug liggen direct naast elkaar. 
Doorvaart is alleen mogelijk als alle drie bruggen geopend zijn. Ook de 
spoorbrug wordt op afstand bediend. Deze wordt bediend door ProRail 
die contact heeft met de centrale post. Als de treinloop het toelaat 
worden de bruggen geopend. Meestal 2 keer per uur is een gelegen-
heid tot passeren. In 2020 was de openingsduur voor de scheepvaart 
tweemaal per uur 9 minuten. In 2021 is dit tweemaal per uur 6 minuten. 
Omdat de drie bruggen korter open kunnen, is het extra belangrijk de 
lichtseinen op de brug goed in de gaten te houden (zie pagina 4 t/m 8 
voor toelichting). 
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traject meerwegbrug naar assen
09.00 - 17.00 09.00 - 17.00 09.00 - 17.00 * 12.00 - 13.00

* Bediening op zon- en feestdagen uitsluitend in juni, juli en augustus. 
Bediening Meerwegbrug naar Sluis Vries: VHF84 of meldknop.
Bediening Sluis De Punt naar Assen: VHF18 of meldknop.

 19.2 Paterswoldsemeer (verbindingssluis met noord-
willemskanaal) (schutsluis nijveensterkolk)

09.00 - 19.00 * 09.00 - 19.00 * 09.00 - 19.00 * 12.00 - 13.00 *
* € 4,-- per boot. 
Schutting buiten deze tijden op afspraak € 45 per boot,  
tel. 050 - 525 5381.
Laatste schutting kwartier voor sluitingstijd.

 20 VAN STARKENBORGHKANAAL (west naar oost)
00.00 - 24.00 * 00.00 - 20.00 09.00 - 19.00

* Op maandag bediening van 06.00 - 24.00 uur
** Gaarkeukensluis en Oostersluis: Laatste schutting start uiterlijk een 
half uur voor einde bedieningstijd.

Brug Eibersburen (tussen Stroobos en Gaarkeuken)/sluis Gaarkeuken**/
bruggen Zuidhorn/Aduard/Dorkwerd/Paddepoelsterbrug*/Gerrit Krol-
brug/Busbaanbrug***/Oostersluis** 
Sluis Gaarkeuken** (VHF 18), brug Zuidhorn (H-laag 42 dm, H-hoog 
98 dm) en Aduard (H-laag 45 dm, H-hoog 98 dm). Brug Dorkwerd (H-
laag 45 dm, H-hoog 98 dm) voor bediening aanroepen post  Gaarkeuken 
(VHF 86) Paddepoelsterbrug* BB H 10 dm, Gerrit Krolbrug  
BB H 24 dm (VHF 68)
*) Paddepoelsterbrug voorlopig gelicht.
***) Busbaanbrug (bediening op verzoek tijdens kantooruren aanvragen 
bij de centrale post Groningen, tel. 050 - 3188 500 (VHF9) bij geen 
gehoor Havenkantoor, tel. 050 - 3678 537. Voor bediening aanroepen 
post Groningen (VHF 68) of via bediening meldknop bij bord ‘SPORT’ 
Oostersluis (VHF 20)
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Bij de sluizen zijn wachtplaatsen voor de pleziervaart. Volg aanwijzingen 
op het bord ‘SPORT’. Bij de wachtplaats is een praatpaal aanwezig voor 
overleg met sluispersoneel. Door het sluispersoneel worden middels een 
omroepinstallatie aanwijzingen gegeven aan de recreatievaarders.

 21 WESTERWIJTWERDERMAAR B
Bediening brug Boerdam en Westerwijtwerd op afroep. Bediening 
minimaal 30 minuten van tevoren aanvragen via gemeente Loppersum 
M +31(0)6 5007 3813 / (0)596 548 200. Bediening sluis Oosterdijks-
hornerverlaat minimaal 30 minuten van te voren aanvragen via water-
schap Noorderzijlvest T +31(0)6 5361 0038. 
Bediening tussen 8.00 en 17.00 uur 
Laagste vaste brug H 22,4 dm.

 Zelfbedieningssleutel te verkrijgen bij sluiswachter Oosterdijks-
hornerverlaat, deze sleutel heeft u o.a. nodig voor de zelfbediening op 
het Damsterdiep.

WESTERWIJTWERDERMAAR NAAR UITHUIZEN

TA Musschengabrug 10.00 12.50 15.50
Bruggen Middelstum 10.15 13.05 16.05

WESTERWIJTWERDERMAAR NAAR ONDERDENDAM
Brug Fraamklap 11.10 13.30 17.05
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 22 BOTERDIEP B  
De Ellerhuizerbrug zal heel 2021 niet bedienbaar zijn. Als gevolg hiervan 
is het bedieningsregime voor het Boterdiep in 3 trajecten opgedeeld.
Van 1 mei t/m 30 september bediening volgens onderstaande tabellen.

Traject 1: Vanaf Groningen, de aansluiting met het Van 
Starkenborghkanaal, naar de Neie Draai in Zuidwolde

Vertrek Boterdiepbruggen 9.00
Aankomst Zuidwolde 9.50
Vertrek Zuidwolde 10.00
Aankomst Boterdiepbruggen 10.50

Traject 2: Van de Neie Klap bij Bedum naar Onderdendam
Vertrek Onderdendam 8.40 12.20 14.40
Aankomst Neie Klap Bedum 09.55 13.25 15.55
Vertrek Neie Klap Bedum 10.20 13.25 16.55
Aankomst Onderdendam 11.30 14.30 17.10

Traject 3: Van Onderdendam naar Uithuizen
Vertrek Onderdendam 8.40 11.30 14.30
Aankomst Uithuizen 11.40 14.30 17.30
Vertrek Uithuizen 9.20 11.40 15.05
Aankomst Onderdendam 13.20 14.40 17.05

1.  Zelfbediening bij Sluis Stad en Lande en sluis Den Deel, 24 uur per 
dag bedienbaar (geen sleutel nodig).

2.  In Bedum kan sprake zijn van overlast in verband met de bouw van 
een nieuwe brug 200m ten noorden van de spoorbrug.

3.  Bediening bij Doodstil 30 min. van te voren aanvragen via  
tel. 06 3052 6604

4.  Groningen naar Uithuizen: omvaren via het Winsumerdiep.
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 23 WINSUMERDIEP

Sluis Schaphalsterzijl (zelfbediening)*
00.00 - 24.00 00.00 - 24.00 00.00 - 24.00 00.00 - 24.00  

* geen sleutel nodig
vaste brug H. 30 dm.

Zijlvesterbrug (onderdendam) 
Bediening op vaste tijden: 08.40 / 11.30 / 12.20 / 14.30 / 14.40 / 18.05
Om 18.05 vindt geen bediening meer plaats naar Bedum.

 24 WARFFUMERMAAR
Warffumermaar- Van Onderdendam tot Warffum. Zes vaste bruggen. 
Doorvaarthoogte max. H 26,5 dm. 
Particuliere draaibrug staat gewoonlijk open (dagelijks bediening op 
verzoek) T 050 304 9397*
* Momenteel is de particuliere draaibrug verwijderd vanwege onderhoud. 
De doorgang is open.

 25 REITDIEP van Dorkwerdersluis tot Reitdiepbrug in 
 Zoutkamp (vhf85)

07.00 - 19.00 07.00 - 19.00 09.00 - 19.00

Dorkwerdersluis en sluis Lammerburen: laatste schutting start uiterlijk 
een half uur voor einde bedieningstijd.

Bij de bruggen en sluizen bevinden zich meldknoppen t.b.v de bediening 
op  afstand. Vanaf Zernikebrug richting Stad Groningen gelden andere 
 bedieningstijden (zie onder punt 19)
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 26 HUNSINGOKANAAL/HOORNSEVAART/ 
MENSINGEWEERSTERLOOPDIEP

Laagste vaste brug: H 24 dm.

Hunsingosluis
Sluis Hunsingosluis ten noorden van Zoutkamp, staat open.  

H.D. Louwessluis 
De keersluis (H.D. Louwessluis) ten oosten van Zoutkamp staat meestal 
open in de zomer. 
Bedieningstijden gedurende het vaarseizoen op werkdagen van  
13.00 - 14.00 uur (na vooraf contact met gemaal De Waterwolf, tel. 
0594 591 203). Bediening vindt alleen plaats indien het verschil tussen 
berg boezem Lauwersmeer en het Hunsingokanaal minder dan 6 cm is. 
Tijdens (of vlak na) perioden van veel neerslag is de keersluis gesloten 
t.b.v. de waterafvoer. Er kan dan geen doorvaart plaatsvinden. 
In de Hoornse Vaart ter hoogte van de sluis Abelstok en in Zoutkamp ten 
westen van de Hunsingobrug wordt d.m.v. een rode lamp aangegeven 
dat de H.D. Louwessluis gestremd is.  
Bij twijfel kunt u bellen: T 0595 401 108. 

Sluis Abelstok
Zelfbediening, geen sleutel nodig. 24 uur per dag bedienbaar.

Bruggen (vhf 85) hunsingobrug te zoutkamp 
07.00 - 19.00 07.00 - 19.00 09.00 - 19.00

Hunsingobrug te Zoutkamp wordt op afstand bediend vanuit de centrale 
bedieningspost in Lauwersoog (VHF 85) of met meldknop. Vanaf Zout-
kamp zijn Ulrum en Leens voor schepen tot 2,8 meter hoog bereikbaar.
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 27 ADUARDERDIEP

Tichelwerkbrug (H 34 dm) en Kinderverlatenbrug (vhf86) 
00.00 - 24.00 * 00.00 - 20.00 09.00 - 19.00

* Op maandag bediening van 06.00 - 24.00 uur

Bediening op afstand vanaf de CP Gaarkeukensluis VHF86

Bediening Hoogkerk (zie punt 28 hoendiep) 

 28 HOENDIEP

 28.1 Gabrug 
(van starkenborghkanaal te noordhornerga) 

1 april t/m 30 juni en 1 september t/m 31 oktober:
08.30 - 21.30 08.30 - 21.30 08.30 - 21.30  

1 juli t/m 31 augustus:
07.30 - 21.30 07.30 - 21.30 07.30 - 21.30

1 november t/m 31 maart: op afroep (48 uur van tevoren bellen tijdens 
kantooruren T 0594 508 888). Via deze brug is de jachthaven in Briltil 
bereikbaar. 
Het Leekstermeer en Oostwold kunt u zowel via deze route bereiken als 
via het Aduarderdiep (zie 27) 

 28.2 Bediening brug Briltil t/m De Poffert B
Bediening (van 1 mei tot 31 augustus)*: 

08.30 & 13.30 09.15 & 14.30 09.15 & 14.30

Bruggen De Poffert naar Briltil B
Bediening (van 1 mei tot 31 augustus)*: 

10.00 & 15.00 10.45 & 16.00 10.45 & 16.00
* 1 september t/m 30 april ma.-zat. op aanvraag en in overleg 24 uur 
tevoren bellen tijdens kantooruren 050 - 316 4579. 
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Lage spoorbrug bij Vierverlaten 
(bediening als treinloop dit toelaat, aanmelden via meldknop) 

Vierverlaten, Westerbrug en spoorbrug 
(bediening op afstand, melden via VHF9 of via drukknop op elke brug)

Leidingenbrug (H 70 dm), Suikerbrug/Hoogkerksterbrug/
Jan Altinkbrug

10.00 & 15.00 10.00 & 15.00
Maandag t/m zaterdag bediening op vaste tijden: zon- en feestdagen 
gesloten. Op verzoek 24 uur van tevoren aanvragen bij centrale post 
Groningen, vóór 16.00 uur. Telefoon: 050 318 8500.

 28.3 Van Hoogkerk naar stad Groningen, Hoendiep  
en Eendrachtskanaal
Enkele vaste overspanningen met een vrije doorvaarthoogte van  
H 21 dm bij KP. Twee beweegbare bruggen en een schutsluis. Bediening 
ma t/m za 24 uur tevoren aanvragen bij Centrale post Groningen vóór 
16.00 uur. T. 050 - 318 8500. Zon- en feestdagen gesloten.

 29 WOLDDIEPBRUG 
(invaart van starkenborghkanaal) 
bediening maandag t/m zaterdag op aanvraag en in overleg.
24 uur van tevoren bellen tijdens kantooruren, tel. 050 316 4579.

Brug Sebaldeburen
Bediening maandag t/m zaterdag tussen 09.00 en 16.00 uur op aan-
vraag en in overleg. 24 uur van tevoren bellen tijdens kantooruren,  
tel. 050 316 4579. Tijdens de spitsuren geen bediening.

09.30 - 19.30* 09.00 - 19.00** 09.00 - 19.00** **12.00 - 13.00
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 30 LAUWERS 
via friese sluis* via munnikezijlsterriet/zijldiep/oude 
vaart naar stroobos aan het prinses margrietkanaal 

07.00 - 19.00 07.00 - 19.00 09.00 - 19.00

* Friese Sluis wordt op afstand bediend vanuit centrale bedieningspost in 
Lauwersoog (VHF85) of meldknop. (Half uur van tevoren melden.)
Laatste schutting start uiterlijk een half uur voor einde bedieningstijd.

Brug Pieterzijl (zelfbediening)
07.00 - 21.00 07.00 - 21.00 09.00 - 21.00

   uitgiftepunt 25/26 vanaf Stroobos / uitgiftepunt 27 vanaf Zoutkamp
Lauwers- Houdt u rekening met mogelijk sterke stroming bij bruggen na 
perioden met veel neerslag. Laagste vaste brug H 25 dm.

 31 LAUWERSOOG ROBBENGATSLUIS (VHF 84)
07.00 - 19.00 07.00 - 19.00 08.00 - 20.00 *)

Laatste schutting start uiterlijk een half uur voor einde bedieningstijd.

In periode van 20 minuten voorafgaande aan het vertrek van de veer-
boot naar Schiermonnikoog wordt de brug over de sluis niet bediend 
i.v.m. de aansluitende busdienst. Dit kan met name voor schepen met 
mast voor (extra)vertraging zorgen. In het hoogseizoen kan de vertra-
ging (m.n. in het weekend bij hoog water) oplopen tot ca. 3 uur. 
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  VAARWEGEN IN DE PROVINCIE DRENTHE
(bedieningstijden Bruggen en sluizen)

Bediening van 1 april - 1 november 
09.00 - 17.00* 09.00 - 17.00** 09.00 - 17.00*** 12.00 - 13.00

* Buiten deze bedieningsperiode incidentele brugbediening alleen  
op afspraak (Op werkdagen van maandag t/m vrijdag minimaal  
3 x 24 uur van te voren) bellen naar T 0592 365 775.

** Van 1 mei t/m 30 september
*** Van 1 juni t/m 31 augustus
*) Voor bedieningstijden ‘Het kanaal’ zie onder 32 

Voor bedieningstijden Meppel zie onder 34

In de provincie Drenthe gelden op alle vaarwegen dezelfde bedienings-
tijden van bruggen en sluizen met uitzondering van het Meppelerdiep 
en Meppel. Veel bruggen in Drenthe worden in combinatie door een 
zelfde brugwachter bediend. Daarom is hij/zij soms niet aanwezig als u 
aan komt varen. Omdat de brugwachters aan elkaar doorgeven dat er 
schepen aankomen weet de brugwachter al dat u er aan komt.  
Op sommige trajecten worden de bruggen op afstand bediend. Een 
brugopening kunt u vragen via de meldknop bij brug of sluis of via het 
aangegeven marifoonkanaal. U dient bij het invaren van de sluizen 
rekening te houden met de eindtijd van de bedieningstijden.
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 32 ASSEN (H 35 DM/H 54 DM)
De Veenlustbrug en de Witterbrug in de Vaart, de 6 bruggen en de 
2 sluizen in de nieuwe vaarverbinding ‘Blauwe As’, worden in begeleide 
vaart bediend. I.v.m verkeersdrukte en de te verwachten vaartijd, worden 
de bruggen en sluizen in de Blauwe As na 15.00 uur niet meer bediend. 
In het Havenkanaal wordt de fietsbrug Enkeerpad (BB H23) lokaal 
bediend. De Loonerbrug (BB H24) wordt op afstand bediend vanuit 
bedienpost Sluis Peelo VHF18 / meldknop. De fietsbrug Enkeerpad kan 
ook worden geactiveerd via de drukknop bij de brug.
Komt u vanaf de Drentsche Hoofdvaart dan moet u de brugwachter 
waarschuwen via M 06 2279 8026. 

*) Voor ‘Het Kanaal’ gelden aangepaste openingstijden:
•  Na 16.00 uur kunnen boten komende uit de richting Groningen niet 

meer ‘Het  Kanaal’ invaren via de Blauwe Klap.
•  Na 15.00 uur kunnen boten komende vanuit richting Meppel niet 

meer ‘Het kanaal’ invaren via de Willem III.

 33 DRENTSCHE HOOFDVAART (H 54 DM)
In het laatste weekend van juni kan er vertraging in brugbediening onts-
taan vanwege drukte op de weg door de TT-motorraces bij Assen. De 
spoorbrug bij Meppel (voor de Paradijssluis) wordt op afstand bediend 
en voor de recreatievaart geopend als treinverkeer dat mogelijk maakt 
T 088 231 5006. 

 34 MEPPELERDIEP EN MEPPEL
De Kaapbruggen, Eshuisbrug en Galgenkampsbrug bij Meppel wor-
den op afstand bediend vanuit de Centrale Post Zwartsluis, bereikbaar 
via VHF 22 of T 0522 850 721. Bediening ma. tot en met zat. 06.00-
22.00 uur. Zondag, 2e Paasdag en 2e Pinksterdag 10.00-18.00 uur.
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Meppel
Bediening is op afstand. Maandag t/m zaterdag van 09.00-18.00 uur.  
In mei en september bediening van 09.00-10.00, 13.00-14.00 en  
17.00-18.00. In mei en september is geen bediening op op zon- en feest-
dagen. Bediening aanvragen via T 0522 850 720. De Galgenkampsbrug 
wordt voor de recreatievaart alleen geopend op hele en halve uren 
(VHF22).

 35 HOOGEVEENSCHE VAART (H 53 DM)
De bruggen en sluizen op de Hoogeveense Vaart en Industriehaven 
Hoogeveen worden op afstand bediend vanuit de Post Nieuwebrugsluis 
te Hoogeveen. 
Traject Staphorster Grote Stouwe naar Ossesluis: VHF 18 
Traject Nieuwe Brugsluis naar Tweelandenbrug: VHF 84, 
Brug Krakeel en Edisonbrug Hoogeveen: VHF18 / T +31(0)528 265 560.

Staphorster Grote Stouwe: 
De op afstand bediende beweegbare brug Staphorster Grote Stouwe 
(op circa één kilometer afstand vanaf het Meppelerdiep) heeft een vrije 
doorvaarthoogte van H30. Veel pleziervaartuigen kunnen daarom ook al 
vóór 09.00 uur deze brug passeren.

 36 VERLENGDE HOOGEVEENSCHE VAART (H 52 DM)
De bruggen en sluizen worden door brug- en sluiswachters plaatselijk (in 
combinatie) bediend in het traject Noordscheschut t/m Nieuw-Amsterdam. 
Omdat de brugwachters telefonisch contact hebben, weet de volgende 
brugwachter al dat u er aan komt. Na Nieuw-Amsterdam worden bruggen 
(VHF85) en sluis (VHF20) vanaf de Westerveenschebrug t/m de Ooster-
veenschebrug op afstand bediend.

Spoorbrug Veenoord / Nieuw Amsterdam: 
De spoorbrug wordt op afstand bediend door Prorail en voor de recrea-
tievaart geopend als treinverkeer dat mogelijk maakt, tel. 088 231 5006. 
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 37 VEENVAART (H 35 DM)
In het vaartraject zitten 5 sluizen en 12 beweegbare bruggen. De 
Oranjesluis in de Bladderswijk (zie aldaar) wordt op afstand bediend. 
Schutten aanvragen via de meldknop bij de sluis, op VHF 20 of via 
T 0591 312 360. 
De periode van brugbediening in Ter Apel is alleen in het vaarseizoen 
mei t/m september. Buiten dit vaarseizoen is doorvaren naar 
Ter Apel of naar het Haren-Rütenbrockkanaal niet mogelijk.

 38 STIELTJESKANAAL (H 54 DM)
Stieltjeskanaalsluis, Drieklapsbrug, Westerveenschebrug, Ericasluis, 
Ericabrug, Oosterveenschebrug en Oranjesluis worden bediend vanuit 
post Stieltjeskanaalsluis T 0592 365 775, meldknop of marifoon VHF 84
Maximum vaarsnelheid in het kanaal bedraagt 9 km/uur.
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 39 COEVORDEN EN COEVORDERSLUIS + BRUG
•  Voor de bediening van de fietsbrug ‘Het Vonder’, de ‘Jan Kuipersbrug’ 

en of de Pampertbrug kunt u contact opnemen met de brugwachter via 
M 06 5314 8972. 

•  Voor de Bentheimerbrug moet u bellen naar M 06 4634 0514
•  Voor de spoorbrug (BB) contact opnemen met T 088 231 5006. Deze 

spoorbrug staat meestal open.
•  De brugwachter van de Monierbrug is bereikbaar via T 0524 516 893. 

Bij geen gehoor bellen naar T 0524 513 823 (voor alle bruggen in 
Coevorden).

Coevordersluis + Brug
Bediening maandag t/m vrijdag van 06.00-19.00, zaterdag van 06.00-
18.00, zon- en feestdagen 09.00-17.00. Pauze van 12.00-13.00. In april 
en oktober maandag t/m zaterdag bediening van 06.00-13.00, zonder 
pauze. Op zon- en feestdagen is er in april en oktober geen bediening.

Komende vanaf richting Almelo: VHF22, T +31(0)38 499 7040.



STREMMINGEN
Het kan een enkele keer voorkomen  
dat tijdens het vaarseizoen een  vaarweg gestremd is. 
Actuele informatie over stremmingen  
vindt u op www.vaarweginformatie.nl  
of NOS teletekst, pagina 721.

CONTACT
Dit is een uitgave van de Provincie Groningen.
Postbus 610, 9700 AP Groningen
E-mail: info@provinciegroningen.nl
www.provinciegroningen.nl

Foto’s: Alex Wiersma (provincie Groningen), Marketing Groningen, Daniël Bosma, e.a.

© Provincie Groningen, mei 2021
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		30	Lauwers 
		31	Lauwersoog Robbengatsluis (VHF 84)
			Vaarwegen in de provincie Drenthe
		32	Assen (H 35 dm/H 54 dm)
		33	Drentsche Hoofdvaart (H 54 dm)
		34	Meppelerdiep en meppel
		35	Hoogeveensche Vaart (H 53 dm)
		36	Verlengde Hoogeveensche Vaart (H 52 dm)
		37	Veenvaart (H 35 dm)
		38	Stieltjeskanaal (H 54 dm)
		39	Coevorden en Coevordersluis + Brug





