
LENTENIEUWS

VAARSEIZOEN MEERSTAD 2023
Nog even en het vaarseizoen gaat weer van start! Het vaarseizoen in 

Meerstad loopt van 1 april tot 1 oktober en die van de Provincie 

Groningen loopt van 1 mei tot 1 oktober.

Boot registeren

Aankomend vaarseizoen kun je je boot gratis registreren bij Bureau 

Meerstad. We vragen je om – als je je boot aan de openbare steigers 

wilt neerleggen in het Woldmeer – langs te komen bij Bureau Meerstad. 

Op vertoon van je ID-bewijs en de registratie van een aantal gegevens 

ontvang je kosteloos een sticker met een nummer die je zichtbaar op je 

boot moet plakken. Zo weten we welke boot bij welke eigenaar hoort. 

Vanaf maandag 20 maart aanstaande kun je tijdens de openingstijden 

van het informatiecentrum langskomen om je boot te registreren. Kijk 

voor de meest actuele openingstijden op meerstad.eu/contact.

Registratie van je boot is alleen mogelijk als je woont in Meerstad, Klein 

Harkstede of aan de Hoofdweg (tot aan het Grunopark). Registratie van 

je boot is niet nodig als je deze aanlegt aan de steiger/beschoeiing van 

je eigen kavel.

Huisregels Woldmeer

Het Woldmeer is voor iedereen om van te genieten. Het is niet voor niks 

één van de schoonste wateren van Nederland. En dat willen we graag zo 

houden. Daarom zijn er – samen met de verkeers- en watercommissie 

Meerstad - een aantal huisregels opgesteld. Zoals: vaar niet harder 

dan 6 km per uur met je boot en houd rekening met de waterwoningen. 

Lees het allemaal na op meerstad.eu/het-woldmeer. Zo kan iedereen 

blijven genieten van alles in en rondom het Woldmeer. Alvast bedankt 

voor je medewerking. 

Boot aanleggen

Aanleggen kan langs de openbare steigers of aan de steiger/

beschoeiing van je eigen kavel. 

Bedieningstijden sluis Woldmeerverlaat

Voor het bedienen van de sluis van het Woldmeer (Woldmeerverlaat) 

naar het Slochterdiep heb je een zelfbedieningssleutel van de Provincie 

Groningen nodig. Je vindt een overzicht van de uitgifteplaatsen op 

meerstad.eu/het-woldmeer. Bedieningstijden van de sluis zijn: 

maandag t/m zondag van 08:00 - 21:00 uur. 

Bedieningstijden Slochtersluis

De Slochtersluis, van het Slochterdiep naar het Eemskanaal, wordt 

bediend door de Provincie Groningen. Kijk op de website van de 

Provincie Groningen voor de actuele bedieningstijden.

LIGPLAATSBELEID VAARSEIZOEN 2024
Met ingang van vaarseizoen 2024 (1 april 2024) neemt de gemeente 

Groningen het beheer van ligplaatsen in het Woldmeer over van Bureau 

Meerstad. De gemeente Groningen is vanaf dat moment verantwoor-

delijk voor het ligplaatsbeleid en heeft de mogelijkheid om te hand-

haven als er boten niet (juist) geregistreerd zijn of blijven liggen na 

het vaarseizoen. Dat betekent ook dat je je boot vanaf volgend seizoen 

bij de gemeente Groningen moet registreren en dat daar kosten aan 

verbonden zijn. Meer informatie over het nieuwe ligplaatsbeleid per 1 

april 2024 ontvang je van de gemeente Groningen voor de start van het 

vaarseizoen 2024. 

Lees meer ‘vaarnieuws’ op meerstad.eu/het-woldmeer.

INLOOPMARKT ONTWIKKELINGEN MEERSTAD
Wil je alles weten over de huidige en toekomstige ontwikkelingen 

van Meerstad? Kom dan op donderdag 13 april naar onze inloop-

markt. Je bent van harte welkom tussen 16.00 uur en 20.00 uur in 

ons drijvende informatiecentrum aan de Zijlkade 2, Meerstad.

WERKZAAMHEDEN
Woonrijp maken Groenewei en De Zeilen
In Groenewei en De Zeilen gaan we de komende tijd bezig met het 

woonrijp maken van delen waar niet meer gebouwd gaat worden. 

Zodra wij meer informatie hebben, staat dit op onze website 

meerstad.eu/werkzaamheden.

Overdracht openbare ruimte aan gemeente Groningen
Meerstad ontwikkelt zich steeds verder. Meer huizen, voorzieningen 

en een groot gedeelte openbare ruimte. Onder openbare ruimte 

verstaan we onder andere wegen, paden, verlichting, beplanting en 

speelvoorzieningen. Zodra we klaar zijn met het inrichten van de 

openbare gebieden worden deze overgedragen aan de gemeente 

Groningen. Op onze website vind je welke gebieden er inmiddels 

zijn overgedragen meerstad.eu/bewoners.

Maaiplan Woldmeer
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een maaiplan voor 

de waterplanten van het Woldmeer. We maken een plan waar er 

wel en niet gemaaid gaat worden in het Woldmeer en reserveren 

maaiboten. Zodra het maaiplan bekend is, communiceren wij dit 

op onze (social media) kanalen en op de website meerstad.eu/

het-woldmeer.

TOEKOMST MEERSTAD
Wil je op de hoogte blijven over de ontwikkelingen van plangebied 

Meerstad? Neem dan een kijkje op de website meerstad.eu/toekomst.

ACTIVITEITEN
Vanwege andere prioriteiten van de organisatie van Vlottendorp 

wordt er helaas geen Vlottendorp georganiseerd dit jaar. Gelukkig 

worden er wel andere leuke evenementen georganiseerd! 

Maisdoolhof
Ook dit jaar komt er weer een Maisdoolhof. We zijn op dit moment 

druk bezig met de voorbereidingen. Meer informatie volgt.

Optimist on Tour 13 en 14 juli
Het rondreizend watersportevenement, Optimist on Tour, komt 

weer naar het Woldmeer op donderdag 13 en vrijdag 14 juli. 

Kinderen kunnen tijdens dit event gratis kennismaken met de 

watersport. Het evenement wordt georganiseerd door het Water-

sportverbond én Zeil- en surfschool Meerstad. Meer informatie volgt.

Watersportweekend 15 en 16 juli
Aansluitend aan Optimist on Tour organiseert Dorpsbelangen 

Meerstad op zaterdag 15 en zondag 16 juli het watersportweekend. 

Binnenkort vind je alle informatie op de website 

watersportweekendwoldmeer.nl.

Diverse activiteiten in Meerstad
Heb je al eens gekeken op de website van Dorpsbelangen 

Meerstad? Er worden diverse evenementen georganiseerd. 

Kijk voor meer informatie op dorpsbelangenmeerstad.nl.

BEWONERSINFORMATIE
Wist je dat we op onze website een aparte bewonerspagina hebben 

met alle informatie voor onze bewoners? Heb je een vraag of wil je 

wat melden over het openbaar gebied? Ben je benieuwd naar de 

actuele status en planning van alle (toekomstige) voorzieningen in 

Meerstad? Kijk dan op de pagina meerstad.eu/bewoners.

HÉ MEERSTADJER,
Op deze kaart staat het belangrijkste en leukste wijknieuws uit Meerstad en omgeving. 
Altijd op de hoogte zijn? Kijk dan regelmatig op meerstad.eu en volg ons via sociale media.


