GENIETEN VAN
HET WOLDMEER
SPELREGELS EN AANDACHTSPUNTEN
VOOR RECREËREN 2020

BEDIENING EN OPENINGSTIJDEN
VAN DE SLUIS/BRUG
BEDIENINGSTIJDEN SLUIZEN
Bij de sluis doorloop je de stappen die staan aangegeven

Woldmeerverlaat (zelfbediening)

op het paneel. Voor het bedienen van de sluis met de brug

Ma t/m zat van 08.00-21.00 uur.

maak je gebruik van een zelfbedieningssleutel. Er is een

Zon- en feestdagen van 09.00– 20.00 uur.

zelfbedieningssleutel voor alle vaarcircuits door de hele

Slochtersluis (wordt bediend)

provincie. De sleutel is verkrijgbaar bij verschillende

Ma t/m zat van 08.00-20.00 uur.

uitgifteplaatsen. Deze uitgifteplaatsen vind je in de

Zon- en feestdagen van 09.00– 19.00 uur.

brochure ‘Varen in Groningen’ die je kan downloaden op

en al het groen in en rondom Meerstad. Wij vinden het
belangrijk dat iedereen zo fijn en veilig mogelijk van het
Woldmeer kan genieten. Daarom hebben we een aantal
spelregels en aandachtspunten opgesteld.

Het vaarseizoen in Meerstad loopt
van 1 april tot 1 oktober.
Let op! Het vaarseizoen in de
Provincie Groningen loopt van
1 mei tot 1 oktober.

AANLEGGEN VAN JE BOOT
Tijdens het seizoen worden boten aangelegd aan de
langssteiger van het Oeverpad en aan de pier in Tersluis.
Aan private kavels mag alleen door eigenaren worden
aangemeerd. Dit is het hele jaar toegestaan.

• Je kunt gebruik maken van je boot tussen
08.00 en 21.00 uur.
• Er bestaat geen recht op een eigen ligplaats
(bijv. voor de deur).

Bij niet verkochte kavels is Bureau Meerstad de

• Meer de boten evenwijdig aan de steiger af.

rechtmatige eigenaar.

• Leg de boten netjes vast.
• Leg de boten niet dubbel aan (twee of meer aan elkaar).

Je kunt jouw boot kostenloos registreren bij Bureau
Meerstad. Je ontvangt dan een herkenningsticker of - vlag

• Voer geen werkzaamheden of onderhoud uit aan of
bij de boot.

om aan de boot te bevestigen. Al geregistreerde boten

• Houd de steigers en taluds obstakelvrij.

hoeven niet nogmaals worden aangemeld.

• De boten dienen netjes te zijn onderhouden.
• Bevestig geen opblaasbare vaartuigen, kano’s,
surfplanken enz. aan de steiger.

• De toegestane maximum vaarsnelheid op het
gehele Woldmeer is 6 kilometer per uur.
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VAARSEIZOEN
2020:

borgsom van € 25,-.

00

Woldmeer. Je kunt dagelijks genieten van al het moois

MAXIMALE VAARSNELHEID

Doorsnede
Woldmeer

ALGEMENE REGELS
• Anker nooit bij de sluis en brug.

1.

Als Meerstadjer woon je vlakbij het schitterende

meerstad.eu/het-woldmeer. Voor de sleutel betaal je een

Breedte en
lengte sluis

• Waarborg de rust in het woon- en recreatiegebied.
• Het is verboden om (chemisch) afval
te lozen in en rondom het meer.

ZWEMMEN
Strand Meeroevers is met ingang
van 2020 officieel zwemwater en
de waterkwaliteit wordt
gemonitord door de Provincie
Groningen. Het strand bij Park
Meerstad is geen officieel
zwemwater, de kwaliteit van het
zwemwater wordt door Bureau
Meerstad twee wekelijks
gecontroleerd.

VISSEN
Het Woldmeer is officieel
viswater. Meer informatie op
www.visplanner.nl

RECREËREN
OP EIGEN RISICO
Recreëren op het Woldmeer is op eigen risico. Bureau Meerstad
en de gemeente Groningen zijn niet verantwoordelijk voor
directe of indirecte gevolgen van het gebruik van het Woldmeer.
De gedeeltes waar een vaar- of aanlegbeperking geldt,
zullen door middel van een boeienlijn worden afgebakend.

WIJKZAKEN
MEERSTAD

Disclaimer
In deze bijlage zijn de regels
opgenomen zoals wij ze ons
op dit moment hebben
voorgenomen voor 2020.
Omstandigheden en wijzigingen
van inzicht kunnen ertoe leiden
dat deze regels nog wijzigen.

Indien je vragen of opmerkingen hebt over recreatie in,
op en rond het Woldmeer, kun je terecht bij Bureau
Meerstad. Telefoonnummer: 050 599 57 10, e-mailadres:
info@meerstad.eu.
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