GENIETEN VAN
HET WOLDMEER
SPELREGELS EN AANDACHTSPUNTEN
VOOR VAREN EN RECREËREN 2022

HET WOLDMEER

Het Woldmeer is een van de schoonste wateren van Nederland, dat in alle seizoenen veel te bieden
heeft. Je kunt er wandelen, fietsen, zwemmen, zeilen en varen. En in de winter - als het heeft gevroren
- natuurlijk schaatsen. Wil je meer weten over de bijzondere onderwater natuur, het ecosysteem en de
waterkwaliteit kijk dan op meerstad.eu/het-woldmeer.

SPELREGELS EN AANDACHTSPUNTEN
Als Meerstadjer woon je vlakbij het schitterende Woldmeer. Je kunt dagelijks genieten van al het

moois 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.

RECREËREN
Recreëren op en rondom het Woldmeer is op eigen risico.

• Houd rekening met je omgeving, zowel je buren als de 		

Bureau Meerstad en de gemeente Groningen zijn niet

natuur. Verstoor de rust niet.
• Kampeer niet in openbare gebieden.

verantwoordelijk voor directe of indirecte gevolgen van het

• Om de veiligheid te waarborgen, mogen er geen openbare 		

gebruik van het Woldmeer of de omgeving eromheen.
De gedeeltes waar een vaar- of aanlegbeperking geldt, zijn

vuren worden gestookt.

door middel van een boeienlijn afgebakend.

• Zorg dat je afval, etensresten e.d. in de daarvoor bestemde 		
bakken achterlaat, hierdoor houden we Meerstad samen 		

ZWEMMEN

schoon!
• Het is verboden om (chemisch) afval te lozen in en rondom 		

Het water bij Strand Meeroevers is sinds 2020 officieel

het Woldmeer.

zwemwater. Het water bij het strand van Park Meerstad is met

• Door ervoor te zorgen dat er geen geluidsoverlast ontstaat,

ingang van dit jaar ook officieel zwemwater. De waterkwaliteit

kan iedereen met plezier recreëren.

wordt gemonitord door de Provincie Groningen. Daarnaast

• Zwem waar het mag en veilig is. Er zijn er in Meerstad twee

wordt de kwaliteit van het zwemwater in het zwemseizoen met

officiële zwemlocaties. Te weten Strand Meeroevers en het 		

regelmaat door Bureau Meerstad gecontroleerd.

strand bij Park Meerstad.

Zie voor meer informatie: zwemwater.nl.

• Zwemmen in de vaarweg, bestemd voor de doorgaande 		
vaart en bij bruggen, sluizen en wachtplaatsen, is verboden.
• Kitesurfen op het meer is verboden.

VISSEN

• De stranden/zwemlocaties in Meerstad zijn verboden

Het Woldmeer is officieel viswater. Meer informatie is te

voor honden.

vinden op visplanner.nl.

VAARSEIZOEN 2022

AANLEGGEN VAN JE BOOT

Het vaarseizoen in Meerstad loopt van 1 april tot 1 oktober.

Tijdens het seizoen worden boten aangelegd aan de

Het vaarseizoen in de Provincie Groningen loopt van 1 mei

openbare steiger van o.a. het Oeverpad, de pier in

tot 1 oktober. Houd er daarom rekening mee dat bruggen

Tersluis en de Zeilen. Aan private kavels mag alleen

en sluizen buiten Meerstad in deze periode mogelijk

door eigenaren worden aangemeerd. Dit is het hele jaar

beperkt beschikbaar zijn voor doorvaart. Bezoek onze

toegestaan. Bij niet verkochte kavels is Bureau Meerstad

website voor meer informatie:

de rechtmatige eigenaar.

meerstad.eu/het-woldmeer.

HUISREGELS VOOR JE BOOT

REGISTRATIE

• 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

Met ingang van dit seizoen gaan we de boten jaarlijks
registreren. Dit betekent dat je elk jaar opnieuw je boot

deur) met uitzondering van private kavels. Dus ook 		

moet laten registreren. We vragen je om – als je je boot

buiten het seizoen geen banden/fenders laten hangen.

aan de openbare steigers wilt neerleggen in het Woldmeer

• Afmeren is enkel toegestaan op de officiële 			

– langs te komen bij Bureau Meerstad. Op vertoon van

afmeerplekken, zo houden we de natuurvriendelijke 		

je ID-bewijs en de registratie van een aantal gegevens

oevers onbeschadigd.

ontvang je kosteloos een sticker met een nummer die je

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

zichtbaar op je boot moet plakken. Dit zodat we weten
welke boot bij welke eigenaar hoort. Registratie van je

• Houd de steigers en taluds obstakelvrij.

boot is alleen mogelijk als je woont in Meerstad. Klein

• Zorg dat de registratiesticker op je boot zichtbaar is.

Harkstede of aan de Hoofdweg (t/m Grunopark). Je

• Houd je boot netjes en veilig.

kunt tijdens de openingstijden van het projectbureau

• Bevestig geen opblaasbare vaartuigen, kano’s, 		
surfplanken enz. aan de steiger.

langskomen om je boot te registreren. Kijk voor de

• Zonder registratie mag je tussen 21.00 en 08.00 uur

meest actuele openingstijden op meerstad.eu/contact.
Registratie van je boot is niet nodig als je deze aanlegt aan

geen boot aanmeren.
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VAARREGELS OP
HET WOLDMEER

EEN DAGJE VAREN
VOOR NIET-BEWONERS

Voor uitgebreide informatie over de vaarregels verwijzen

Ontdek het Woldmeer. We heten je graag van harte welkom om

we je naar het Binnenvaartpolitieregelement en de ANWB

een dag te varen op het Woldmeer. Tijdens je dagje varen op het

Wateralmanak of kijk op: varendoejesamen.nl.

Woldmeer, kan je je boot tijdelijk aanmeren. Wel moet je voor
21:00 uur diezelfde dag het Woldmeer verlaten. Je mag je boot

• De toegestane maximum vaarsnelheid op het Woldmeer

hier niet laten liggen.

is 6 km/u.
• Met borden en betonning op het meer is aangegeven waar
• Verander niet plotseling van koers.

TOEGESTANE SCHEPEN
OF BOTEN

• Voer tijdig de juiste navigatieverlichting.

De Provincie Groningen geeft aan dat op het Woldmeer schepen

• Anker nooit bij bruggen, sluizen, werkschepen met 			

of boten zijn toegestaan met een maximale afmeting van:

uitstaande ankers en in het midden van een vaarwater.

lengte x breedte x diepte = 29 x 5,50 x 1,10 m.

je wel en niet mag varen.

Houd de vaarweg richting de sluis vrij.

Op het Woldmeer geldt geen hoogtebeperking.

• Wees alert op hinderlijke golfslag bij afgemeerde schepen 		
en woonboten. Minder tijdig vaart, ook bij het afmeren van 		
je eigen boot. Voorkom zo gevaarlijke situaties en schade 		
aan de andere schepen.
• Minimum leeftijd voor het besturen van de boot:

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

- 16 jaar: klein motorschip groter dan 7 meter.

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

- 12 jaar: klein open motorschip kleiner dan 7 meter waarvan 		

maak je gebruik van een zelfbedieningssleutel. Er is één

de hoogste bereikbare snelheid ten opzichte van het water niet

zelfbedieningssleutel voor alle vaarcircuits door de hele

meer is dan 13km/u.

provincie. De sleutel is verkrijgbaar bij verschillende

• Geen minimum leeftijd: zeilboten korter dan 7 meter en 		
kleine roeiboten.
• Houd rekening met vissers die vanaf de kant vissen.

uitgifteplaatsen. Deze uitgifteplaatsen vind je in de brochure
‘Varen in Groningen’ die je kan downloaden op
meerstad.eu/het-woldmeer.

Kom niet te dichtbij.
• De wettelijke alcohol grens op het water ligt op 0,5 promille. 		
Hierop wordt gecontroleerd en de boetes zijn hoog!

TIPS VOOR HET VAREN
• Zorg dat je rondom jezelf goed zicht hebt; kijk regelmatig 		
achterom.
• Houd op het vaarwater zoveel mogelijk stuurboordwal 		
(rechterkant) aan.
• Degene aan stuurboordwal (rechts) gaat voor.
• Pas je koers en snelheid aan, wanneer je voorrang verleent 		
aan een andere boot.

INFORMATIECENTRUM MEERSTAD
ZIJLKADE 2, 9613 CV MEERSTAD
050 – 599 57 10 MEERSTAD.EU

• Kleine schepen moeten voorrang verlenen aan grote 		
schepen (groter dan 20m), passagiersschepen, veerponten 		
en sleepboten.
• Zeilboten hebben voorrang, daarna kano’s en roeiboten.
• Voor zeilers, degene met het zeil aan bakboord (links)
gaat voor.

Disclaimer
Het Woldmeer is gedurende 2022 nog werkgebied en recreatief gebruik wordt gedoogd
door Bureau Meerstad. In deze bijlage zijn de regels opgenomen zoals wij ze ons op
dit moment hebben voorgenomen voor 2022. Omstandigheden en wijzigingen van
inzicht kunnen ertoe leiden dat deze regels nog wijzigen. Kijk voor de laatste regels op
meerstad.eu/het-woldmeer

