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De Oost-Groninger bruggen-route
(Gepubliceerd in NNWB Magazine 2008)

Slechts zes vaste bruggen. De vele beweegbare bruggen worden bediend. Op een lengte van de
route van ongeveer 130 km geeft dat meer dan één brug per km. Het is daarom geen wonder, dat de
brugbediening langs grote delen van de route in konvooivaart plaatsvindt.
Laat u niet afschrikken door het aantal bruggen, maar stem, waar nodig, uw vertrektijd af op de afvaart
van het konvooi. U kunt dan rekenen op een vlotte doorvaart en genieten van een historisch en
landschappelijk uniek vaargebied.
Het vertrekpunt is de stad Groningen. Bij de Oostersluis vaart u het Winschoterdiep op. Na het
passeren van de Waterhuizerbrug gaat u stuurboord uit, via het Drentse Diep naar het
Zuidlaardermeer. De vaste spoorbrug heeft een doorvaarthoogte van 3.15 m. Dit is de laagste vaste
brug van de hoofdroute. Alleen op de aftakking bij Zuidlaren kunt u nog iets lagere bruggen aantreffen.
Aan het meer ligt een viertal jachthavens.
Aan de zuidzijde van het meer kunt u via de Zuidlaardervaart naar het schilderachtige haventje van
Zuidlaren. Rond het meer zijn diverse mogelijkheden voor een fraaie fietstocht.
Aan de oostzijde van het meer vindt u het Kieldiep. Deze vaarverbinding is in 2008 feestelijk geopend.
Mocht de brug- en sluisbediening nog niet overal glad verlopen, toon dan wat begrip voor mogelijke
kinderziektes. Kort na de eerste sluis kunt u bakboord uit voor een bezoek aan Hoogezand.
Stuurboord uit passeert u achtereenvolgens de schilderachtig dorpen: Kiel-Windeweer (met
beschermd dorpsgezicht), Annerveenschekanaal en Eexterveenschekanaal.
In Bareveld heeft u de mogelijkheid de lengte van de route te halveren door via het Oosterdiep door
Wildervank en Veendam richting Winschoterdiep te varen.
Wie minder haast heeft, vaart verder in zuidelijke richting en passeert na ca. 5 km een sluis. Vanaf
hier kunt u rechtdoor voor een bezoek aan Stadskanaal waar u kunt afmeren aan goede
passantensteigers. De doorgaande route gaat in noordoostelijke richting door het Pekelerhoofddiep. U
passeert de lintbebouwingen van achtereenvolgens: Boven Pekela, Nieuwe Pekela en Oude Pekela.
Een goede passantensteiger vindt u voor de Wedderklap, vlak bij het winkelcentrum van Oude
Pekela. Net voorbij het dorp ligt aan bakboord een jachthaven.
Via de Pekel Aa vaart u verder richting Winschoten. Kort na de Winschoterhoogebrug komt u bij een
fietsbrug. Als u hoger bent dan 2,50 m moet u deze zelf bedienen. Een sleutel voor de bediening kunt
tegen een borgsom o.a. verkrijgen bij diverse jachthavens en bij de brugwachter van de spoorbrug bij
Winschoten. Na de fietsbrug gaat u bakboord uit door de spoorbrug. Direct na de spoorbrug kunt u
naar bakboord voor een bezoek aan Winschoten. De jachthaven van Winschoten ligt vlak bij een grote
supermarkt en op loopafstand van het gezellige winkelcentrum. Winschoten heeft veel te bieden,
zoals het Rosarium.
De hoofdroute gaat rechtdoor via het Winschoterdiep. Na enkele kilometers kunt u aan stuurboord via
een vaste brug de jachthaven van Scheemda bereiken. U ligt vlak bij het centrum.
Voor Zuidbroek ligt aan bakboord een jachthaven en direct na de brug, midden in het dorp, ligt een
passantenhaven. De route gaat verder over het Winschoterdiep langs Sappemeer en Hoogezand.
Passanten kunnen afmeren in een deel van het oude Winschoterdiep, dat u bereikt als u vlak voor de
Rengersbrug naar bakboord gaat.
Langs het Winschoterdiep ligt nog een aantal scheepswerven. Informeer of er toevallig een
tewaterlating plaatsvindt. Dat gebeurt hier nog altijd "dwarsscheeps" en is bijzonder spectaculair. Kort
voor de Waterhuizerbrug is aan bakboord een rustige ligplaats voor passanten. 6 km verder bent u
weer in Groningen en heeft u het einde van de tocht bereikt.

De Provincie Groningen geeft ieder jaar een uitstekende folder uit met alle brugbedieningstijden. Deze
is o.a. verkrijgbaar bij de VVV’s en de meeste jachthavens of downloaden via:
http://www.provinciegroningen.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/Downloads/Vaarfolder_2010_NL_WEBSITE.pdf

Alle bruggen en sluizen in Groningen worden gratis bediend.

