
Varend woonschip 
Margaretha mag graag in 
de stad Groningen liggen. 
Het liefst aan de
Hoge der A, midden in de 
stad. Alles onder 
handbereik: de Grote 
Markt, het Noordelijk
Scheepvaartmuseum en 
wat een grote stad verder 
te bieden heeft, voor elk 
wat wils.gelopen zomer waren we
er weer. Stad (?)Groningen.

Afgelopen zomer waren 

we er weer. Stad Groningen. Een 
welkome tussenstop op weg naar het 
Reitdiep en het Lauwersmeer. Wat
opvalt is dat als je Groningen via de
Noord-Willemskanaal binnenvaart, je je
bij de eerste brug meldt en je 
bestemming opgeeft, je verder niets 
hoeft te doen bij de volgende bruggen. 
Het gaat vanzelf. Alles loopt op 
rolletjes.

Bediening

Het Havenwezen Groningen is 
verantwoordelijk voor de bediening van
de bruggen in de stad. Anton Drost is 
hier havenmeester. Ik heb een afspraak 
met hem in het redelijk futuristisch 
ogende havenkantoor aan de 
Oosterkade met, uiteraard, uitzicht over
het water. Anton:
“Als we alleen de brugbediening onder
onze hoede hadden, dan hadden we een
makkie. We doen nog veel meer. De 
stad Groningen beschikt over 
vierenzeventig beweegbare bruggen. 
Ter vergelijking: Amsterdam heeft er 
honderd. De vijfenzeventigste komt er 
trouwens aan. Die is in april klaar. We 
bedienen die vierenzeventig niet 
allemaal. Er worden ook bruggen
bediend door de provincie Groningen.
De spoorbruggen uiteraard door Prorail.
Wij doen de recreatieve vaart. De
beroepsvaart doet de provincie. Het 
stukje Noord-Willemskanaal doen wij 

er voor de provincie bij. In het 
vaarseizoen, dat vijf maanden duurt, 
zijn wij druk met zo’n 19 bruggen. Op 
topdagen wordt er tot vierhonderd keer 
bediend. Bijvoorbeeld de ingang tot de 
Stadsjachthaven Reitdiep, dat bruggetje
bedienen we dan tot wel vijfendertig 
keer op een dag.

Afstemming

“Stad Groningen is compact. Het heeft
200.000 inwoners en veel 
voorzieningen. Het heeft een 
streekfunctie voor de provincie.
Dit levert veel verkeersbewegingen
op. Het water- en landverkeer moet zo
weinig mogelijk hinder ondervinden
van de brugbediening. Enerzijds doen
we dit door het hanteren van spertijden.
In de spitsuren worden de bruggen niet
bediend. Dus om 16.00 uur gaan de
seinen op dubbel rood. Om 17.30 uur
bedienen we weer. Nu is het oponthoud
voor het verkeer vaak minutenwerk. 
Dat hebben we onderzocht. Maar 
gevoelsmatig duurt het altijd langer als 
je voor de slagboom staat te wachten. 
Aan de andere kant verwachten met 
name de meer onervaren watersporters 
nog wel eens dat ze een minuut voor 
spertijd nog door Groningen kunnen 
varen. Dat kost dan weer uitleggen dat 
het zo niet werkt. In de tijd dat de 
politiek minder affiniteit had met
het water in Groningen zijn er een 
aantal kanalen min of meer afgesloten 
door vaste, lage betonnen bruggen. 
Daar heeft het wegverkeer prioriteit 
gekregen. De treinenloop bepaalt 
uiteraard de bediening van de 
spoorbruggen.”

Brugwachters

“In het hoogseizoen hebben we twintig
brugwachters in dienst. Deze werken in
een drieploegensysteem. Op een dag 
zijn dan negen man aan het werk. De 
werkwijze verschilt nogal. De ene brug 
moet nog met de hand gedraaid worden
terwijl andere bruggen op afstand 
bediend worden. Dat gebeurt hier in het
havenkantoor. We wisselen de taken in 
het veld en kantoor af omdat het 
werken achter de beeldschermen veel 
concentratie vergt en maar een bepaalde
tijd is vol te houden. De brugwachters 
mogen ook maar twee bruggen 
tegelijkertijd op afstand bedienen. De 
brugwachters die buiten werken, 
hebben vaak meerdere bruggen
te bedienen. Ze fietsen met de 

scheepjes mee. Veertig kilometer 
fietsen op een dag is geen uitzondering.
Buiten het hoogseizoen zijn er toch nog
acht brugwachters actief. Het doel van 
de inzet van iedereen is om met 
bruggen draaien zo weinig mogelijk 
oponthoud te veroorzaken voor zowel 
weg- als watergebruikers en het 
visitekaartje te zijn voor de stad.”

Verblijven in Groningen met je schip

“Er zijn drie stadsjachthavens is 
Groningen, ook voor grotere schepen. 
Een wordt door de gemeente verpacht, 
de rest is verenigingshaven of 
commercieel. Daarnaast zijn er plekken
in de zogenaamde Diepenring zoals bij 
de eerder genoemde Hoge der A, de 
Oosterhaven en de Zuiderhaven. ’s 
Zomers ligt de stad vol met jachten 
maar ook met charterschepen met 
gasten. De Oosterhaven is daar ook 
uitermate geschikt voor. Het brengt 
reuring in de stad. Een speciale periode 
is de winter. Het is een mooi plaatje als 
er schepen in de ring en in de havens 
liggen. Het oog wil ook wat dus 
schepen met masten en zwaarden
zijn zeer welkom. Charterschepen 
weten dit en zijn dan ook welkome 
gasten. Het mes snijdt aan twee kanten 
want als charterschip lig je prachtig en 
heb je tevens alle voorzieningen onder 
handbereik wat betreft onderhoud van 
het schip. Gerenommeerde werven, 
specialisten in timmerwerk, 
installatietechniek enz. zijn 
voorhanden. Bemanning kan in de 
winterperiode gewoon aan boord 
blijven.
Een apart verhaal is de Noorderhaven, 
de enige vrijhaven in Nederland. Dat 
begrip vrijhaven is aan erosie 
onderhevig want er komt steeds meer 
regelgeving. Zo zijn er adressen 
uitgegeven en is er een 
terugkeergarantie voor langdurige 
gebruikers. Op dit moment worden alle 
schepen in de Noorderhaven voorzien 
van een rioleringaansluiting. Let wel, 
een ligplaats innemen is pas geoorloofd
na toestemming van de havenmeester.”

Evenementen

“Groningen heeft een naam op te 
houden wat betreft evenementen. 
Noorderslag,  om maar een te noemen 
en straks eind december de Winter 
Welvaart. Daar komen enorm veel 
mensen op af. Inde Hoge en Lage der A
ligt het dan vol met de prachtig 



versierde en verlichte charterschepen. 
Op de kades en in het 
Scheepvaartmuseum zijn dan 
activiteiten en demonstraties. Tijdens 
deze evenementen fungeren de 
charterschepen ook als slaapschepen. 
Daar waar het gaat om de beheersing 
op het water speelt de havendienst een 
cruciale rol. Het evenementenbureau 
weet ons dan ook te vinden! Ik ben trots
als havenmeester dat deze schepen naar
Groningen komen.”

Wonen op het water

“De rol van het Havenwezen is op dit 
terrein beperkt. Aangaande zaken als 
achterstallig onderhoud en andere 
aspectendie bijvoorbeeld met veiligheid
aan boord van woonschepen te maken 
hebben, zijn wij geen partij. Gaat het 
om “nautische” zaken die een gevaar op
kunnen leveren voor de scheepvaart of 
anderszins een gevaar vormen, dan 
grijpen wij wel in. Ook bij het illegaal 
innemen van ligplekken is het onze taak
om te handhaven.
Wij zijn de tweede woonbotenstad van
Nederland en eigenlijk gaat het heel
goed. Wij hebben prima contact met
het Groninger Woonschepencomité. De
ideeën mogen dan bij tijd en wijle 
stevigverschillen, we komen er altijd 
wel uit.”

Verlanglijst

“Wij merken dat het zicht op het water 
enhet belang er van voor de stad weer 
meer in de politieke en ambtelijke 
belangstelling komt te staan. Hoewel 
wij natuurlijk een uitvoerende dienst 
zijn, kunnen wijwel signalen doorgeven
over zaken die wij in de praktijk 
tegenkomen en graag anders geregeld 
willen zien. We zitten nu in de 
opstartfase voor een visie “Gebruik
openbaar water” waarin we gaan 
beschrijven wat we met het water- en 
oevergebruik willen doen. Tot nu toe 
zijn er wel aanzetten geweest maar is 
het bij papier gebleven en zijn er 
weinig concrete resultaten uit 
voortgekomen. Terwijl plannen
zoals Meerstad duidelijk vormen begint
aan te nemen. Een ander plan dat nog
staat te gebeuren is het realiseren van
vier zogenaamde Carrouselligplaatsen
voor historische schepen. Daar wordt 
nu voor gelobbyd. Dat gaan we voor 
elkaarkrijgen!” 

www.varen.groningen.nl
www.winterwelvaart.nl
www.eurosonic-noorderslag.nl
www.gemeente.groningen.nl/evenemen
ten
www.woonschepencomite-groningen.nl
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