Recreatie Woldmeer 2018
Tips, aandachtspunten en regels

Vanwege de werkzaamheden aan het nieuwe park, geldt alleen hier een aanlegbeperking dit
jaar. De pier in Tersluis is vanaf medio mei wel voor het eerst beschikbaar voor de aanleg van
boten. Enige andere en tevens blijvende beperking, is dat er niet mag worden gevaren bij de
aangewezen zwemzone, nabij strand Meeroevers.
Om u zoveel mogelijk te kunnen laten genieten van de mogelijkheden op het water, kan er
dus op een groot deel van het Woldmeer worden gerecreëerd. Omdat het nog geen openbaar
vaarwater is, en het meer nog niet is overgedragen aan de beheerder, merken we graag
nadrukkelijk op dat er ook dit jaar sprake is van een gedoogsituatie. Recreëren op het
Woldmeer is en blijft volledig op eigen risico, en Bureau Meerstad en de gemeente Groningen
zijn op geen enkele wijze 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 (zie tekening). Voor ieders veiligheid zal er regelmatig
worden gecontroleerd of de spelregels die van kracht zijn worden nageleefd.
Vaarseizoen 2018
Het vaarseizoen voor dit jaar loopt van dinsdag 1 mei tot maandag 1 oktober 2018.
Bediening sluis/brug en openingstijden
Bij het naderen van de sluis, dient u de stappen te doorlopen die staan aangegeven op het
paneel. Voor het bedienen van de sluis met de brug maakt u gebruik van een
zelfbedieningssleutel. U heeft hier slechts één sleutel voor nodig, die tevens te gebruiken is
voor de verschillende vaarcircuits door de gehele provincie. De sleutel is voor bewoners en
recreanten te verkrijgen bij diverse uitgifteplaatsen. Meer informatie over o.a. de
uitgiftepunten vindt u in de brochure ‘Varen in Groningen’ via:
http://www.meerstad.eu/meerstad/het-woldmeer. De sleutel is te verkrijgen tegen een
borgsom van €25,-.
Indien u via het Eemskanaal naar het Slochterdiep vaart of andersom, adviseren wij u
rekening te houden met de volgende openingstijden van de Slochtersluis (de Slochtersluis
verbindt het Slochterdiep met het Eemskanaal):



Van maandag tot en met zaterdag, van 8.00 uur tot 20.00 uur
Op zondag en feestdagen, van 9.00 uur tot 19.00 uur

Maximale vaarsnelheid
- De toegestane maximum vaarsnelheid op het gehele Woldmeer is 6 kilometer per uur.

Disclaimer
In deze bijlage zijn de regels opgenomen zoals wij ze ons op dit moment hebben voorgenomen voor
2018. Omstandigheden en wijzigingen van inzicht kunnen ertoe leiden dat deze regels nog wijzigen.

Aanleggen van uw boot
Gedurende dit vaarseizoen kunnen boten alleen worden aangelegd aan de langssteiger van
het Oeverpad. Voor u, als bewoner van Meerstad, dient u uw boot bij Bureau Meerstad
kosteloos te registreren. U ontvangt dan van ons een herkenningssticker of –vlag, die u
zichtbaar op of aan uw boot dient te bevestigen. Registreren is mogelijk vanaf maandag 23
april. Heeft u uw boot eerder al laten registreren, dan hoeft u dit voor 2018 niet opnieuw te
doen.
- Afmeren uitsluitend aan de steiger langs het Oeverpad
- Het is niet toegestaan om te verblijven op uw boot tussen 21.00 uur en 08.00 uur
- Er bestaat geen recht op een eigen ligplaats, bijvoorbeeld voor de deur, aan de
steiger
- Boten moeten evenwijdig aan de steiger worden afgemeerd en vastgelegd
- De boten dienen deugdelijk te worden vastgelegd
- Boten mogen niet dubbel worden aangelegd (2 of meer boten naast elkaar)
- Er mogen geen werkzaamheden aan of bij de boot plaatsvinden
- De steigers en taluds zijn geen opslagplaatsen en dienen obstakelvrij te blijven
- De boten dienen vaardeugdelijk te zijn
- Er mogen geen opblaasbare vaartuigen, kano’s, surfplanken enzovoort worden
vastgelegd aan de steiger
De aanlegvoorzieningen van de private kavels op de eilanden mogen alleen door de
rechtmatige eigenaren worden gebruikt. Aanleggen is gedurende het gehele jaar toegestaan.
Bij niet verkochte kavels is Bureau Meerstad de rechtmatige eigenaar.
Algemene regels
- Anker nooit bij de sluis en brug
- Verstoor de rust in het woon- en recreatiegebied niet
- Het is verboden om (chemisch) afval te lozen in en rondom het meer
Zwemmen
Zwemmen mag, maar blijft op eigen risico. Het water in het Woldmeer is van goede kwaliteit
en wordt regelmatig in eigen beheer gemeten. Mocht naar aanleiding van onze metingen
blijken dat er een gevaar voor de gezondheid kan ontstaan, dan zullen wij - indien mogelijk maatregelen treffen en gebruikers daarover tijdig informeren.
Vissen
Voor het vissen gelden de gebruikelijke wettelijke regels voor wat betreft een vispas,
gebruiksrecht enzovoort.
Contact
Indien u vragen of opmerkingen heeft over recreatie in, op en rond het Woldmeer, kunt u
terecht bij Wijkzaken Meerstad. Telefonisch bereikbaar op 06 34950781 of per e-mail via
meldpunt@meerstad.eu.

Disclaimer
In deze bijlage zijn de regels opgenomen zoals wij ze ons op dit moment hebben voorgenomen voor
2018. Omstandigheden en wijzigingen van inzicht kunnen ertoe leiden dat deze regels nog wijzigen.

