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West-Groningen Route
(Gepubliceerd in NNWB Magazine 2007)
De West-Groningen-route begint in de
studentenstad Groningen met zijn Martinitoren,
Noordelijk Scheepvaart-museum en vele terrasjes.
De vaart door het stadscentrum naar het Reitdiep
gaat in konvooi. Het Reitdiep is een oude,
meanderende rivier (deels gekanaliseerd) en
mondt bij Zoutkamp uit in het Lauwersmeer.
Garnwerd heeft een beschermd dorpsgezicht. Per
fiets kunt u de omliggende terpdorpen bezoeken.
Verder varend passeert u de gerestaureerde
sluiswachterwoningen van Aduarderzijl.
Schaphalsterzijl bezit twee koren- en pelmolens en
het oude dorpscafé De Gouden Karper. Schepen
met een doorvaarthoogte van meer dan 2.40 meter
gaan via het Reitdiep naar de sluis in Electra. Vervolgens Zoutkamp, vroeger een visserplaats aan de
Waddenzee, nu een geschikte uitvalsbasis voor wandel- en fietstochten door hetLauwersmeergebied.
Bijvoorbeeld naar de visafslag van Lauwersoog.. Voor zeewaardige schepen is een vaartocht naar
Schiermonnikoog een aardige trip buitengaats. Een dagtocht per veerboot is een goed alternatief.
Jachten tot 2.40 meter hoogte gaan bij
Schaphalsterzijl stuurboord uit en varen via Winsum
en Mensingeweer door de Hoornse Vaart. Eenrum,
met mosterdmuseum, is te bereiken met een
doorvaarthoogte tot 2.30 meter. Zeehondencreche
Pieterburen ligt op fietsafstand. Vervolgens passeert
u Wehe den Hoorn en Leens. Bij de Dijkstil ligt de
passantensteiger van Landgoed Verhildersum. Een
bezoek aan de middeleeuwse borg is de moeite
waard. Houwerzijl, te bereiken met een
doorvaarthoogte van 2.30 m en maximal 90 cm
diepgang, bezit het enige theemuseum van
Nederland.
Dan terug naar Zoutkamp. Door de openstaande
sluis bij Zoutkamp gaat u naar de Friese Sluis.
(lengte 10 meter, doorvaarthoogte 2.50 meter). De
Lauwers is de grens tussen Groningen en
Friesland. U passeert Lauwerszijl en Munnikezijl. In
Pieterzijl is een zelfbedienbare brug
(sleuteladressen vermeld in de provinciale.folder).
Verder kronkelend gaat de vaart langs
Gerkesklooster naar Stroobos. De Lauwers mondt
hier uit in het Van Starkenborgh-kanaal. Jachten tot
2.90 meter doorvaarthoogte kunnen het Van
Starkenborgh-kanaal bereiken via het
Kommerzijlsterrijt. Hiervoor vaart u na de sluis in
Electra langs de dorpjes Kommerzijl en Niezijl. De
doorvaart in Niezijl is smal en tamelijk
onoverzichtelijk.Schepen die de Lauwers afvaren schutten in de sluis Gaarkeuken. Dan bij Briltil het
Hoendiep in, een gedeelte van de oude vaarweg tussen Groningen en Friesland. Zuidhorn heeft

goede winkelmogelijkheden. Museum de Verzamelaar bezit een collectie, vooroorlogse
buitenboordmotoren. Verder via Pannekoek en Poffert richting Hoogkerk en via het Aduarderdiep Zuid
vaart u weer naar het Van Starkenborghkanaal en komt u in de stad Groningen terug.

Max. doorvaarthoogte: 2.50 m.
Diepgang: +/- 1.40 m.
Het kaartje is slechts een globale weergave van de route. Voor exacte gegevens over brughoogten,
vaardieptes, brugbediening etc. raden wij u aan een goede vaarkaart en de Wateralmanak deel 2 te
gebruiken.
Er is er een provinciale folder met bedieningstijden van bruggen en sluizen , u kun deze downloaden
via:
http://www.provinciegroningen.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/Downloads/Vaarfolder_2010_NL_WEBSITE.pdf
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Genieten op het water.......
het Watersportverbond zorgt ervoor!

