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Verkeersbesluit RWS Noord-Nederland  

Aanwijzing ligplaatsen Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl 

Datum: 1 mei 2020 
Kenmerk: RWS-2020/28696 
 
 

1. Aanhef 
 
De hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl (hierna: HLD), bestaande uit het Prinses Margrietkanaal, het 
Van Starkenborgkanaal en het Eemskanaal, is een belangrijke Nederlandse vaarweg die een groot 
deel van de doorgaande vaarweg vormt tussen Rotterdam en Noord-Duitsland. De HLD is van groot 
belang voor de Noord-Nederlandse economie. De minister van Infrastructuur en Waterstaat is 
waterstaatkundig en nautisch beheerder van de vaarweg sinds 2014. 

 
Op grond van artikel 9.03 lid 1 en bijlage 14 van het Binnenvaartpolitiereglement (hierna: BPR) is 
het verboden om ligplaats te nemen (ankeren en meren) op de HLD. Dit verbod kan door de 
bevoegde autoriteit worden opgeheven door het plaatsen van verkeerstekens dan wel via een 
bekendmaking met dezelfde strekking als een verkeersteken. 
 

De HLD is een drukke hoofdvaarroute die beperkte ruimte kent om ligplaats te nemen. Daarom is 
het nodig het gebruik van deze ruimte te reguleren via een verkeersbesluit. Uitgangspunt daarbij is 

het beleid dat is vastgelegd in de Richtlijnen Vaarwegen (2017) en de afspraken uit het bestuurlijk 
overleg Meerjarenprogramma infrastructuur, Ruimte en Transport van oktober 2018. 
 
 

2. Besluit 

Op grond van de Scheepvaartverkeerswet, de Algemene wet bestuursrecht (Awb), het Besluit 
administratieve bepalingen scheepvaartverkeer (BABS), het BPR en de in het verkeersbesluit 

opgenomen overwegingen, besluit de Hoofdingenieur Directeur van Rijkswaterstaat Noord-
Nederland ten aanzien van de scheepvaart op de HLD als volgt: 

I. Voor het meren door een schip of een samenstel op wachtplaatsen bij sluizen en bruggen, 
de verkeerstekens te plaatsen genoemd in bijlage 1 onder 1 op de locaties genoemd in 
bijlage 1 onder 2. 

 
II. Voor het ligplaats nemen door een schip of een samenstel met een maximale duur van drie 

keer 24 uur, de verkeerstekens opgenomen in bijlage 2 onder 1 te plaatsen op de locaties 
genoemd in bijlage 2 onder 2. 

 
III. Voor het ligplaats nemen uitsluitend voor de duwvaart met een maximale duur van drie   
           keer 24 uur, de verkeerstekens opgenomen in bijlage 3 onder 1 te plaatsen op de locaties  
           genoemd in bijlage 3 onder 2. 
 
IV. Voor het ligplaats nemen door een schip of een samenstel ten bate van laad- of 

losactiviteiten, de verkeerstekens opgenomen in bijlage 4 onder 1 te plaatsen op de 

locaties genoemd in bijlage 4 onder 2. 
 

V. Voor het meren door een schip of een samenstel op autoafzetplaatsen, de verkeerstekens 
opgenomen in bijlage 5 onder 1 te plaatsen op de locaties genoemd in bijlage 5 onder 2. 

 
VI. Voor het ligplaats nemen door een schip of een samenstel op kegelligplaatsen, de 

verkeerstekens opgenomen in bijlage 6 of 7 onder 1 te plaatsen op basis van het aantal 
kegels dat is voorgeschreven voor de locatie zoals vastgelegd in bijlage 6 of 7 onder 2.  
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VII. Voor het meren door kleine schepen op wachtplaatsen, de verkeerstekens te plaatsen 
genoemd in bijlage 8 onder 1 op de locaties genoemd in bijlage 8 onder 2.  
 

VIII. Voor het ligplaats nemen door een veerpont, de verkeerstekens te plaatsen genoemd in 

bijlage 9 onder 1 op de locaties genoemd in bijlage 9 onder 2.  
 

IX. Voor het ligplaats nemen door een schip of samenstel van de overheid of schepen of 
samenstellen die werkzaamheden uitvoeren namens de beheerder, de verkeerstekens te 
plaatsen genoemd in bijlage 10 onder 1 op de locaties genoemd in bijlage 10 onder 2. 

 
X. Overbodige verkeerstekens die betrekking hebben op het meren of ligplaats nemen op de 

locaties genoemd onder de besluitpunten I. tot en met IX. te verwijderen.  
 

XI. De verkeerstekens op de locaties genoemd in de besluitpunten I. tot en met IX. te 
plaatsen.  
 

XII. Alle voorgaande besluiten voor het plaatsen van verkeerstekens, waarmee meer- of 
ligplaatsen wordt aangewezen, op de locaties genoemd in de besluitpunten I. tot en met 

IX. komen te vervallen.  
 
 

3. Overwegingen 

Vereiste van besluit 
Op grond van art. 5, lid 1, van de Scheepvaartverkeerswet worden beslissingen met betrekking tot 
het aanbrengen of verwijderen van een verkeersteken genomen door het bevoegd gezag. Dit gezag 
draagt zorg voor het aanbrengen of verwijderen van verkeerstekens. 
 

Op grond van art. 6, lid 1 van de Scheepvaartverkeerswet wordt een verkeersteken dat een gebod 
of verbod dan wel de opheffing van een gebod of verbod aangeeft, behoudens in bij algemene 
maatregel van bestuur aan te geven bijzondere omstandigheden, niet aangebracht of verwijderd 
dan nadat het desbetreffende besluit door de zorg van het bevoegd gezag is bekendgemaakt. 
 
Op grond van art. 8 van de Scheepvaartverkeerswet zijn voor bekendmakingen met dezelfde 

strekking als een verkeersteken, de artikelen 5, 6 en 7 van de Scheepvaartverkeerswet van 
overeenkomstige toepassing. 
 
Op grond van artikel 2, sub a, BABS kan het bevoegd gezag slechts verkeerstekens aanbrengen die 

opgenomen zijn in de bijlagen 7 en 8 van het BPR. Hetzelfde geldt voor bekendmakingen met 
dezelfde strekking als een verkeersteken. 
 

Voor een verkeersbesluit inhoudende een bekendmaking met dezelfde strekking als een 
verkeersteken, zijn de artikelen 5 en 6 van de Scheepvaartverkeerswet, overeenkomstig van 
toepassing op grond van het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer (hierna te 
noemen BABS). 
 
Op grond van artikel 2, lid 1, sub a, onder 1, en lid 5, van de Scheepvaartverkeerswet en op grond 
van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging RWS NN (Stcrt. 2013, nr. 7585) ben ik bevoegd 

namens het bevoegde gezag het verkeersbesluit te nemen. 
 
Belangenafweging en motivering 
Deze belangenafweging en motivering geeft de uitgangspunten waarmee bepaald wordt wat de 
maximale breedte is van schepen die mogen meren of ligplaats kunnen nemen op aangewezen 

plaatsen. Met het vaststellen van de maximale breedte wordt gelijktijdig bepaald welke bebording 

geplaatst moet worden om het ligplaatsverbod, dat geldt voor de HLD, deels of geheel op te heffen. 
Voor de in dit besluit genoemde meer- of ligplaatsen wordt, op basis van functie, deze ontheffing in 
een keer geregeld via dit verkeersbesluit.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

pag. 3 

RWS Informatie 

Op grond van artikel 5, BABS vermeldt de motivering van een verkeersbesluit in ieder geval welke 
doelstelling of doelstellingen met het besluit wordt beoogd. Daarbij moet worden aangegeven 
welke van de in artikel 3 van de Scheepvaartverkeerswet genoemde belangen aan het besluit ten 
grondslag liggen. De voorliggende belangen zijn: 

- Het verzekeren van de veiligheid en het vlotte verloop van het scheepvaartverkeer  
- Het instandhouden van scheepvaartwegen en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan. 
- Het voorkomen of beperken van schade door het scheepvaartverkeer aan de waterhuishouding, 

oevers en waterkeringen of werken gelegen in of over scheepvaartwegen 
- Het voorkomen of beperken van schade door het scheepvaartverkeer aan de landschappelijke 

of natuurwetenschappelijke waarden van een gebied waarin scheepvaartwegen zijn gelegen. 
 

Reikwijdte verkeersbesluit 
Op grond van artikel 9.03 eerste lid (en bijlage 14 onder 55, 56 en 57) van het BPR geldt een 
ligplaatsverbod voor de HLD. De reikwijdte van dit verbod komt overeen met de beheergrenzen die 
vastgesteld zijn voor de Waterwet en te vinden zijn in de Waterregeling. In het algemeen zijn deze 
grenzen voor het buitengebied 15 meter en voor het stedelijk gebied 10 meter vanuit de oever of 
in geval van ruime wateren vanuit de virtuele oever. Uitzonderingen daarop zijn de grenzen rond 
zijwateren waar de grenzen in verband met o.a. zichtlijnen ruimer zijn. Dit betekent dat het 

ligplaatsverbod ook voor deze zijwateren geldt voor zover deze binnen de beheergrenzen van de 
Waterwet zijn gesitueerd.  
 
Beoordeling ruimte in de breedte om te meren of ligplaats te nemen 
Vanwege de beperkte ruimte op de vaarweg en de verdergaande groei van het aantal 
scheepspassages en grotere scheepstypes is het wenselijk restrictievere regels te stellen aan het 

meren of ligplaats nemen. Zoals uit de BO-MIRT afspraken van oktober 2018 blijkt moet twee 
strooksvaart mogelijk zijn. Hiermee wordt bedoeld dat ontmoeting van twee maatgevende schepen 
mogelijk moet zijn. Verder is een minimale breedte van de HLD vastgelegd. Deze is voor de 
trajecten op rechte kanaalvlakken: 

- Farmsum en Oostersluis:    57 meter;  
- Oostersluis en Gaarkeuken:    54 meter;  
- Gaarkeuken en Lemmer:    57 meter;  

- De ruime wateren in Friesland (meren):  77 meter. 
In bochten is de breedte vastgesteld op basis van de Richtlijnen vaarwegen (2017) en, wanneer 
het een bocht betreft naar een zijwater, in afstemming met het betreffende bevoegde gezag.  
De HLD is een hoofdvaarweg. De Richtlijnen Vaarwegen geeft voor elke type vaarwater de 
minimale breedte die beschikbaar moet zijn voor de scheepvaart. Voor de HLD is dit zogenaamde 
‘profiel van vrije ruimte’ 46 meter. Daarnaast moet rekening gehouden worden met een 
zijwindtoeslag.  

Op basis van de BO-MIRT afspraken en de Richtlijnen Vaarwegen blijkt dat de ruimte om te meren 
of ligplaats te nemen beperkt is. Met uitzondering van de ruime wateren in Friesland (meren) is de 
theoretisch beschikbare ruimte eenzijdig minder dan 6 meter. Omdat in de praktijk meestal meer 
ruimte beschikbaar is dan de minimale breedte vastgelegd in de BO-MIRT afspraken heeft er een 
beoordeling per beschikbare locatie plaatsgevonden.  
 

Uitgangspunt voor de ruimte in de breedte waarbinnen vanaf de wal ligplaats mag 
worden genomen is 12,0 meter. Hiervan wordt afgeweken indien een ligplaats komt te 
liggen in het profiel van vrije ruimte. Deze afwijkingen worden gemotiveerd in de 

bijlagen 1 tot en met 10 van dit besluit.  

 
Functie ligplaatsen 
Naast de mogelijkheid ligplaats te nemen op basis van de afmetingen van een schip of samenstel 

zijn de meer- en ligplaatsen ook onderscheidend op gebruik of functie. De volgende typen meer- of 
ligplaatsen zijn benoemd: 

- Wachtplaatsen bij sluizen en bruggen. Deze betreffen meervoorzieningen waar tijdelijk 
gemeerd kan worden door schepen of samenstellen in afwachting van de bediening van het 
kunstwerk zodat passage mogelijk is. Deze meervoorzieningen worden voorzien van de 
verkeerstekens (borden) opgenomen in bijlage 1 onder 1. 
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- Ligplaatsen ten behoeve van het overnachten met een maximale ligduur voor schepen of 
samenstellen die geen blauwe kegels of lichten behoeven te voeren. Bij de ligplaatsen mag, op 
grond van artikel 9.03 lid 3 van het BPR, niet langer dan drie achtereenvolgende dagen 
ligplaats worden genomen. De ligplaatsen worden voorzien van de verkeerstekens (borden) 

opgenomen in bijlage 2 onder 1.  
- Ligplaatsen ten behoeve van het overnachten met een maximale duur specifiek voor de 

duwvaart. Bij de ligplaatsen mag, op grond van artikel 9.03 lid 3 van het BPR, niet langer dan 
drie achtereenvolgende dagen ligplaats worden genomen. De ligplaatsen worden voorzien van 
de verkeerstekens (borden) opgenomen in bijlage 3 onder 1. 

- Ligplaatsen ten behoeve van het laden of lossen op locaties. Dit zijn ligplaatsen voor schepen 
en samenstellen waarvoor alleen op grond van gereguleerde activiteiten bedrijfsmatig geladen 

of gelost mag worden. Indien het schip of schepen geheel of gedeeltelijk binnen het profiel van 
vrije ruimte liggen, moet het laden en lossen in een aaneengesloten tijdsperiode zonder 
onderbreking worden uitgevoerd. Op deze ligplaatsen mag ook niet overnacht worden buiten 
het laad en losproces.  
De ligplaatsen ten behoeve van het laden of lossen worden voorzien van de verkeerstekens 
(borden) opgenomen in bijlage 4 onder 1.  

Opmerkingen:  
1. In het geval het een ligplaats betreft bij een bedrijf zal het bedrijf voor het laden of lossen of het 

overnachten privaatrechtelijk toestemming moeten geven. Dat valt buiten de reikwijdte van dit 
verkeersbesluit.  

2. Voor laden of lossen op locaties die niet zijn aangewezen, geldt dat ontheffing verleend wordt op 
basis van de uitgangspunten uit dit verkeersbesluit.  

- Autoafzetplaatsen. Deze meervoorzieningen zijn ligplaatsen voor schepen of samenstellen die 

specifiek aangewezen zijn voor het onmiddellijk van boord of aan boord zetten van een auto 
(verkeersteken E7.1). Langdurig ligplaats nemen of overnachten is niet toegestaan. Deze 
ligplaatsen worden voorzien van de verkeerstekens (borden) opgenomen in bijlage 5 onder 1;  

- Ligplaatsen ten behoeve van kegelschepen. Dit zijn ligplaatsen uitsluitend voor schepen, zowel 
duwvaart als andere schepen dan duwvaart, die 1 of 2 blauwe kegels of blauwe lichten moeten 

voeren. Tussen kegelschepen en niet-kegelschepen moet een wettelijk bepaalde afstand in acht 
worden genomen bij het ligplaats nemen. Om deze afstand te borgen zijn er speciale 
kegelligplaatsen aangewezen. Deze ligplaatsen zijn voorzien van de verkeerstekens (borden) 
opgenomen in bijlage 6 of 7 onder 1; 

- Wachtplaatsen voor kleine schepen. Dit zijn meervoorzieningen waar tijdelijk gemeerd kan 
worden in afwachting van de bediening van een kunstwerk zodat passage mogelijk is. Kleine 
schepen zijn schepen die met name vallen onder de zogenaamde recreatievaart. Op 

wachtplaatsen voor kleine schepen is de maximale breedte 6 meter, in afwijking van het eerder 
geformuleerde uitgangspunt van 12 meter. De meervoorzieningen worden voorzien van de 
verkeerstekens (borden) opgenomen in bijlage 8 onder 1; 

- Ligplaatsen ten behoeve van een aangewezen vrijvarende veerpont. Voor het uitvoeren van 
een verbinding over het water met een via een besluit aangewezen vrijvarende veerpont is aan 
beide zijden van de vaarweg een ligplaats nodig. Deze ligplaatsen zijn voorzien van de 
verkeerstekens (borden) opgenomen in bijlage 9 onder 1;  

- Ligplaatsen voor een schip of een samenstel van de overheid of schepen of samenstellen die 
werkzaamheden uitvoeren namens de beheerder. Voor het uitvoeren van overheidstaken zijn 
ligplaatsen nodig voor de bij de overheid in eigendom zijnde schepen. Ook voor beheer- en 
onderhoudswerkzaamheden in opdracht van de beheerder zijn voor opdrachtnemers ligplaatsen 
nodig. Deze ligplaatsen zijn voorzien van de verkeerstekens opgenomen in bijlage 10 onder 1. 

 

De meervoorzieningen/ligplaatsen hebben een aangewezen functie met daarbij horende 

voorwaarden die door middel van bebording worden voorgeschreven.  

 
Ontheffing 

Dit verkeersbesluit regelt in algemene zin het ligplaats nemen of meren voor de HLD. Daarbij is 
zowel de ruimte in de breedte op de vaarweg als de functie van een ligplaats leidend bij het 
bepalen van de mogelijkheden. In bijzondere situaties kan afgeweken worden van de gestelde 

uitgangspunten door het aanvragen van een ontheffing bijvoorbeeld in het geval van het: 
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- ligplaats nemen of meren voor een functie of een activiteit waarvoor ruimere voorwaarden 
nodig zijn. Dit is mogelijk wanneer op een bepaalde locatie de voorwaarden zodanig beperkend 
zijn voor de (bedrijfsmatige) activiteit dat het belang van de initiatiefnemer onevenredig 
nadelig is met de met dit besluit te dienen doelen.    

- ligplaats nemen voor een functie of een activiteit die niet is benoemd. Gedacht kan worden aan 
het ligplaats nemen voor werkzaamheden ten bate van beheer en onderhoud aan objecten niet 
in beheer bij de beheerder van de vaarweg. Of het ligplaats nemen voor werkzaamheden op 
niet aangewezen locaties. De uitgangspunten voor het ligplaatsnemen voor een tijdelijke 
activiteit komen overeen met de in dit besluit gegeven uitgangspunten.  

Een ontheffing moet altijd aangevraagd worden en zal per situatie worden beoordeeld. Afhankelijk 
van de activiteit en de risico’s voor de scheepvaart wordt de ontheffing eenmalig of voor een 

langere periode afgegeven.  
 

Het verkeersbesluit regelt in algemene zin het ligplaats nemen of meren voor de HLD. In 
bijzondere situaties kan afgeweken worden van het verkeersbesluit door het afgeven 

van een ontheffing.  

 
Ligplaats bij kunstwerken 

In de nabijheid van bruggen en sluizen is, met uitzondering van de aangewezen opstelplaatsen en 
wachtplaatsen, in principe geen mogelijkheid ontheffing te verlenen van het ligplaatsverbod. Een 
uitzondering daarop is het verrichten van werkzaamheden in het kader van beheer en onderhoud 
door of namens de beheerder. Het nemen van ligplaats in de nabijheid van deze kunstwerken heeft 
onder andere invloed op de zichtlijnen voor de overige scheepvaart en de verkeersbegeleiding 

uitgevoerd door de nautische beheerder. Ook de ruimte om te manoeuvreren (uitwijken) bij een 

kunstwerk wordt te veel beperkt door schepen die in de nabijheid ligplaats nemen.   
 

Voor het meren of ligplaats nemen in de nabijheid van een brug of sluis, in het gebied 
tussen aangewezen opstelplaatsen en wachtplaatsen wordt in principe geen ontheffing 

verleend o.a. vanwege zichtlijnen en de beperkte ruimte om te manoeuvreren.  

 
Onvoorziene omstandigheden 

Bij het reguleren van het gebruik van locaties langs de HLD om ligplaats te nemen of te meren 
wordt in dit verkeersbesluit uitgegaan van normale en planbare omstandigheden. In het geval zich 
omstandigheden voordoen die onvoorzien zijn en daardoor niet planbaar, kan in overleg met de 
bevoegde autoriteit afgeweken worden van de voorwaarden uit dit verkeersbesluit. Een voorbeeld 
van onvoorziene omstandigheden is wanneer er sprake is van ziekte of familieomstandigheden en 
een schipper/kapitein genoodzaakt is gebruik te maken van een ligplaats afwijkend van de 
voorwaarden in dit besluit.  

 

In geval van onvoorziene omstandigheden kan, in overleg met de bevoegde autoriteit, 

afgeweken worden van de voorwaarden uit dit verkeersbesluit.  

 
 

4. Procedure 

Gelet op de aard en de inhoud van de te nemen beslissing heb ik de voorbereidingsprocedure van 
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) gevolgd.  

Publicatie besluit 
Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant, de Leeuwarder Courant, Het Friesch Dagblad, 
Het Dagblad van het Noorden en de Schuttevaer. 

 

 
5. Conclusie 

 
Op basis van de belangenafweging en motivering concludeer ik dat bij ligplaats nemen op de met 
dit verkeersbesluit aangewezen locaties de vlotte en veilige scheepvaart niet in het geding is. 
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6. ONDERTEKENING 

DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR 

namens deze, 
Het hoofd van de afdeling Vergunningverlening, 
Rijkswaterstaat Noord-Nederland 
 

 
 
 

 
 
 
Dhr. M.G. Klaver 
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7. Mededelingen 
 

Vaarweginformatie 

De aangewezen ligplaatsen genoemd in de bijlagen bij dit besluit zijn ook op te vragen via de 

website www.vaarweginformatie.nl. De ligplaatsen (voor heel Nederland) zijn te vinden in het 

menu ‘Vaarwegen en objecten’ onder ‘ligplaats’. Bij elke locatie is specifieke informatie opgenomen 

over onder andere de lengte en breedte van de ligplaats, voor welke functie(categorie) de ligplaats 

beschikbaar is en wat de overige mogelijkheden zijn c.q. welke voorwaarden gelden voor de 

ligplaats.   

Opgemerkt dient te worden dat de informatie over de ligplaatsen op de website afgeleid is van dit 

verkeersbesluit. Het besluit is daarom altijd leidend bij vragen en/of onduidelijkheden.   

 

Inlichtingen 

Voor nadere informatie over het besluit kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de 

afdeling vergunningverlening van Rijkswaterstaat Noord-Nederland via telefoonnummer 088 – 79 

74 400 . 

 

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u 

helpen: 

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent? 

- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een 

toelichting? 

- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt? 

 

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op een of 

andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is 

omgegaan, kunt u contact opnemen. 

 

Consultatie 

Het verkeersbesluit is voorafgaand aan de terinzagelegging ter consultatie aangeboden aan de bij 

‘Afschriften/Verzendlijst’ genoemde (overheids)organisaties, (belangen)verenigingen en bedrijven. 

Er zijn een vijftal reacties binnengekomen waarop individueel is gereageerd en, indien nodig, het 

verkeersbesluit is aangepast.  

  

Zienswijzen 

Het ontwerpverkeersbesluit heeft van 1 februari tot en met 14 maart 2020 ter inzage gelegen. Er 

zijn acht reacties ontvangen die hebben geleidt tot de volgende aanpassingen. 

- Ligplaats Schuilenburg Oostzijde opgenomen in bijlage 2 aangepast naar wachtplaats 

opgenomen in bijlage 1 (ISRS code NLOME000606839500646). 

- Ligplaats Spannenburg binnenzijde zuid met ISRS code NLLMR000601502901103 

toegevoegd. 

- Ligplaats Spannenburg binnenzijde noord met ISRS code NLLMR000601503001099 

toegevoegd. 

- Toelichting over de duur van het ligplaats nemen in het profiel van vrije ruimte ten behoeve 

van het laden of lossen op locaties beter beschreven.  

- Ontheffingsmogelijkheden zijn beter beschreven. 

- Onvoorziene omstandigheden zijn beter beschreven. 

- Kleine (niet inhoudelijke) tekstuele aanpassingen en aanpassingen van adresgegevens. 

 

Overige aanpassingen 

In de periode dat het verkeersbesluit ten inzage heeft gelegen zijn de ISRS codes en de km(r) 

aangepast van de locaties waar ligplaats kan worden genomen of gemeerd kan worden. De codes 

en km(r) voldoen daarmee aan de Europese regels voor nautische informatie.  

 

http://www.vaarweginformatie.nl/
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Beroep 

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht 

beroep indienen bij de bestuursrechter. Met deze procedure legt u de zaak aan de rechter voor om 

te bepalen of Rijkswaterstaat het juiste besluit heeft genomen. U moet hiervoor wel 

belanghebbende bij het besluit zijn. U kunt geen beroep instellen als u geen zienswijze op het 

ontwerpbesluit heeft ingebracht en als u dat redelijkerwijs verweten kan worden. 

 

De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het opstellen van een beroepschrift: 

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent? 

- Welk doel wilt u met uw beroep bereiken?  

- Is het u voldoende duidelijk wat een beroepsprocedure inhoudt en weet u of u met deze 

procedure uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze 

bereiken? 

 

Hoe dient u beroep in? 

Om in beroep te gaan bij de bestuursrechter moet u binnen zes weken na de dag waarop dit besluit 

ter inzage is gelegd, een beroepschrift indienen. U kunt uw beroepschrift sturen naar de rechtbank 

in het gebied waar u woont. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een 

beroepschrift indient dan kunt u het beroepschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het 

bedrijf of de organisatie is ingeschreven. 

 

In het beroepschrift moet in ieder geval het volgende staan: 

- uw naam en adres; 

- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u beroep instelt (bijvoorbeeld door de 

datum en het kenmerk van het besluit te vermelden) en zo mogelijk een kopie van het besluit; 

- de reden waarom u beroep instelt; 

- de datum en uw handtekening. 

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht in rekening gebracht. 

 

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit 

blijft gelden in de tijd dat uw beroep in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het 

besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening 

indienen. U doet dit door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te 

vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of 

organisatie een voorlopige voorziening aanvraagt kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij 

de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven.  

De rechtbank zal daarvoor griffierecht in rekening brengen. 

 

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische 

handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
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Afschriften/Verzendlijst 

- Provincie Fryslân, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden, provincie@fryslan.frl 
- Provincie Groningen, Postbus 610, 9700 AP Groningen, info@provinciegroningen.nl 
- Wetterskip Fryslan,  Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden, info@wetterskipfryslan.nl 
- Waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA Groningen, info@noorderzijlvest.nl 

- Waterschap Hunze en Aa’s, Postbus 195, 9640 AD Veendam, waterschap@hunzeenaas.nl 
- De Fryske Marren, Postbus 101, 8500 AC Joure, info@defryskemarren.nl 
- Gemeente Sûdwest-Fryslân, Postbus 10.000, 8600 HA Sneek, info@sudwestfryslan.nl 
- Gemeente Leeuwarden, Postbus 21.000, 8900 JA Leeuwarden, gemeente@leeuwarden.nl 

- Gemeente Tietsjerkstradiel, Raadhuisweg 7, 9251 GH Burgum, gemeente@t-diel.nl 
- Gemeente Achtkarspelen, Stationsstraat 18, 9285 NH Buitenpost, gemeente@achtkarspelen.nl 
- Gemeente Westerkwartier, Postbus 100, 9350 AC Leek, info@westerkwartier.nl  

- Gemeente Groningen, postbus 30026, 9700 RM Groningen, info@groningen.nl  
- Gemeente Midden-Groningen, postbus 75, 9600 AB Hoogezand, gemeente@midden-

groningen.nl  
- Gemeente Appingedam, postbus 15, 9900 AA Appingedam, info@appingedam.nl  
- Gemeente Delfzijl, Postbus 20000, 9930 PA Delfzijl, gemeente@delfzijl.nl  
- Koninklijke BLN-Schuttevaer, Scheepmakerij 320, 3331 MC Zwijndrecht, info@bln.nl  
- Noorderschippers LVBHB, Postbus 2004, 1000 CA Amsterdam, noorderschippers@lvbhb.nl  

- Vereniging Friese Rondvaartondernemers, Piet Miedemastraat 11, 9264 TJ Earnewald,  
info@rondvaartboten.nl 

- Waterrecreatie Nederland, Postbus 37111, 1030 AC Amsterdam, 
info@waterrecreatienederland.nl 

- Watersportverbond, Orteliuslaan 1041, 3528 BE Utrecht, info@watersportverbond.nl  
- It Fryske Gea, Postbus 3, 9246 TL Olterterp, Info@itfryskegea.nl 

- Hooghiemstra BV, Brêgefinne 1, 8624 TX, Uitwellingerga, info@hooghiemstrabv.nl  
- EFKO Beton, Brêgefinne 4, 8624 TX, Uitwellingerga, info@efkobeton.nl 
- Atsma, Lytse Sûdeln 8, 8624 TT Uitwellingerga, info@atsmabv.nl  
- Bunkerstation Pander (Fonejacht), Stûenwei 5-B, 9003 XS Warten, 

bunkerstation.ppander@gemail.com  
- Veenstra Sails, Burgumerdaam 55, 9251 GC Burgum, info@veenstrasails.nl 
- Noppert Beton, Damsingel 15, 9262 NB Sumar, info@noppertbeton.nl 

- Solidd Steel, Solcamastraat 22, 9262 ND Sumar, solidd@solidd.eu 
- Wadro, Postbus 107, 9200 AC Drachten, wadro@wadro.nl 
- Combex Bouwlogistiek, Mounekamp 4, 9261 XC Eastermar, info@combex.nl 
- Asfalt Productie Kootstertille (A.P.K.), Westkern 7-A, 9288 CA Kootstertille, info@apk-asfalt.nl 
- Stertil, Westkern 3, 9288 CA Kootstertille, info@stertil.nl 
- Haitsma Beton, Pinksterblomstrjitte 2, 9288 AG Kootstertille, info@haitsma.nl 

- Van der Galien Recycling, Balkwar 10, 9288 XH Kootstertille, info@vandergalien.nl 

- Theo Reitsma Recycling, Oastkern 18, 9288 XJ Kootstertille, info@reitsmarecycling.nl 
- Brandsma Scheepsbouw, Reahel 21, 9284 XG Augustinusga, info@jachtwerfbrandsma.nl  
- Alma Zand- en grindhandel Blauwforleat, Uterwei 7, 9284 XL Augustinusga, 

info@almasurhuizum.nl  
- Triferto BV, Uterwei 5, 9284 XL Augustinusga  
- Barkmeyer Stroobos BV, Hellingstraat 10, 9872 PT Stroobos, sales@barkmeijer.nl  

- ABZ diervoeders BV, Groningerstreek 20, 9871 PG Stroobos, info@abzdiervoeding.nl 
- Mechielsen, Englumerweg 1A, 9883 TC Oldehove, info@mechielsen.nl  
- FinCo Fuel Nederland B.V., (adres per 1 juni 2020:) K.P. van der Mandelalaan 120, 3062 MB 

Rotterdam, info@fincofuel.com 
- E. Offeringa bv, Ulgersmaweg 46, 9731 BV Groningen, info@offeringa.com  
- Finco Terminal Groningen B.V., Van der Hoopstraat 15, 9716 JL Groningen   
- Groningen Seaports, Postbus 20004, 9930 PA Delfzijl, info@groningen-seaports.com 

- Wijnne & Barends Logistics BV, Postbus 123, 9930 AC Delfzijl, info@wijnnebarends.com 

- Agrifirm, Postbus 20000, 7302 HA Apeldoorn, info@agrifirm.com 
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Bijlage 1, Wachtplaatsen bij sluizen en bruggen 
 

1. Verkeerstekens 
 

 
 
 
 

                                                                                                                     

 
 

OF 
 

                                    E.7                                 F.2 aanvullende bebording 

                                                                                

                                
  

E.7                                 F.2 aanvullende bebording 
 
 
- Onder de borden E.7 wordt het onderbord ‘wachtplaats brug’ of ‘wachtplaats sluis’ of  ‘wachtplaats kegelschepen’ geplaatst. 

Afstand 
in 

meters 

Afstand 
in 

meters 

Afstand 
in 

meters 
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2. Locaties 
 

Plaats Locatie Km(r) Zijde Breedte1  
(meter) 

ISRS code Toelichting/ motivering 

Lemmer Lemmer buitenzijde 118,5 L 12 NLRUT000606663701185  

Lemmer Lemmer binnenzijde 117,1 R 12 NLLMR000606664301171  

Uitwellingerga Uitwellingerga westzijde 100,6 L 12 NLSNK000600984401006  

Uitwellingerga Uitwellingerga oostzijde 99,8 R 12 NLSNK000606837800998  

Grou Spoorbrug Grou westzijde 88,2 L 12 NLAKR000606838500882  

Grou Spoorbrug Grou oostzijde 87,3 R 12 NLGRU000606838700873  

Wartena Fonejachtbrug 75 R 12 NLWTN000601069800750  

Burgum Brug Burgum westzijde  70,7 L 12 NLBGU000606838900707  

Burgum Brug Burgum oostzijde 70,4 R 12 NLBGU000606839100704  

Schuilenburg Schuilenburg oostzijde 64,6 R 12 NLOME000606839500646  

Gaarkeuken Gaarkeuken kegel-schepen westzijde  47,7 L 12 NLGKN000605645200477  

Gaarkeuken Gaarkeuken westzijde 47,5 R 12 NLGKN000606840000475  

Gaarkeuken Gaarkeuken kegel-schepen oostzijde 46,8 L 12 NLGKN000601077900468  

Gaarkeuken Gaarkeuken oostzijde 46,8 R 12 NLGKN000606840400468  

Dorkwerd Dorkwerdersluis kanaalzijde 9,3* L 8 NLGRQ000060920700092 Breedte wijkt af omdat het een 
wachtplaats richting het Reitdiep 
betreft waar alleen schepen met een 

kleinere breedte zijn toegestaan.  

Groningen Oostersluis kegel-schepen westzijde 27,5 L 12 NLGRQ000606840600275  

Groningen Oostersluis westzijde 27,4 R 12 NLGRQ000604421600274  

Groningen Oostersluis kegel-schepen oostzijde 26,7 L 12 NLGRQ000604421400267  

Groningen Oostersluis oostzijde 26,8 R 12 NLGRQ000606840800268  

Appingedam Groevesluis Noord 0,1 L 8 NLAPP0011E6689000015 Breedte wijkt af omdat het een 

wachtplaats richting de Groeve 
betreft waar alleen schepen met een 

kleinere breedte zijn toegestaan. 

Farmsum Farmsum binnenzijde 0,8 L 12 NLFAR000606841400008  

Farmsum Farmsum buitenzijde 0,3 R 12 NLFAR000606841600003  

Farmsum Farmsum buitenzijde 0,3 L 12 NLFAR000600967300003  

Farmsum Farmsum kegel-schepen buitenzijde 0,2 L 12 NLFAR000606199600002  
1Breedte van het schip of samenstel 
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Bijlage 2, Ligplaatsen ten behoeve van overnachten met een maximale duur 
 

1. Verkeerstekens 
 

            
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

E.5.12                              E.5.1                            F.2 aanvullende bebording 

 
- Onder de borden E.5.12 wordt het onderbord ‘max. 3 x 24 uur’ geplaatst 
- Het bord E.5.1 met daarin ‘12’ geeft de breedte in meters aan tot waar ten hoogste ligplaats mag worden genomen, gerekend vanaf het bord. De 

breedte aangegeven op het bord is de meest voorkomende maximale breedte maar kan afwijken. Afwijkingen van de maximaal toegestane breedte 
worden per locatie gegeven onder punt ‘2. Locaties’ van deze bijlage.   



 

 

 

 

 

 

 

 

pag. 13 
RWS Informatie 

 
2.  Locaties  

 

1Breedte van het schip of samenstel 
 
 

Plaats Locatie Km(r) Zijde Breedte1  ISRS code Toelichting/ motivering 

Lemmer Lemmer buitenzijde 117,8 R 24 NLLMR000606664101178  

Lemmer Lemmer binnenzijde 116,6 R 24 NLLMR000606837001166  

Spannenburg Spannenburg binnenzijde 
vd palen 

110,3 R 10 NLLMR000601502901103  

Spannenburg Spannenburg 110,2 R 12 NLLMR000604381801101 Toegangsweg naar ligplaats afgesloten met 
slagboom. Bediening vanaf Prinses Margrietsluis. 

Spannenburg Bijzondere ligplaats 
Spannenburg 

110,1 R 12 NLLMR000601183201100 Bijzondere ligplaats voor Vitens. Indien niet 
gereserveerd dan is de plaats beschikbaar voor de 
overige scheepvaart.  

Spannenburg Spannenburg binnenzijde 

vd palen 

109,9 R 10 NLLMR000601503001099  

Terherne Terherne 92,6 L 12 NLTRO000600984000926  

Jirnsum Jirnsum 91,5 R 12 NLTRO000606838200915  

Schuilenburg Schuilenburg westzijde 65,2 L 12 NLOME000606839300652  

Stroobos Stroobos 54,2 L 12 NLKLM000606839800542  

Gaarkeuken Gaarkeuken westzijde 47,8 R 12 NLGKN000601078300478  

Gaarkeuken Gaarkeuken oostzijde 46,5 R 12 NLGKN000601077700465  

Aduard Bijzondere ligplaats  
Aduard 

36,3 L 12 NLGRQ000601289600363 Bijzondere ligplaats voor het bedrijf Mechielsen 
Indien niet gereserveerd dan is de plaats 
beschikbaar voor de overige scheepvaart.   

Groningen Groningen Ulgersmakade 28,9 R 12 NLGRQ000604422500289  
Groningen Oostersluis oostzijde 26,3 R 12 NLGKN000601077700263  

Overschild Overschild 13,5 L 12 NLOSK000604515200135  

Farmsum Farmsumerhaven 1,3 R 12 NLFAR000600983200013 Kanaalzijde steiger 

Farmsum Farmsum binnenzijde 0,9 R 12 NLFAR000604519000009  
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Bijlage 3, Ligplaatsen ten behoeve van overnachten duwbakken met een maximale duur 
 

1. Verkeerstekens 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

        E.5.4                            E.5.1                           F.2 aanvullende bebording 

 
- Onder de borden E.5.4 wordt het onderbord ‘max. 3 x 24 uur’ geplaatst 
- Het bord E.5.1 met daarin ‘12’ geeft de breedte in meters aan tot waar ten hoogste ligplaats mag worden genomen, gerekend vanaf het bord. De 

breedte aangegeven op het bord is de meest voorkomende maximale breedte maar kan afwijken. Afwijkingen van de maximaal toegestane breedte 
worden per locatie gegeven onder punt ‘2. Locaties’ van deze bijlage.   
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2. Locaties 
 

1Breedte van het schip of samenstel  

Plaats Locatie Km(r) Zijde Breedte1  ISRS code Toelichting/ motivering 

Lemmer Lemmer buitenzijde duwbakken 1 118,5 L 12,0 NLRUT000600968101185 Alleen duwbakken 

Lemmer Lemmer buitenzijde duwbakken 2 118,7 L 12,0 NLRUT000601494501187 Alleen duwbakken 
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Bijlage 4, Ligplaatsen ten behoeve van laden of lossen 
 

1. Verkeerstekens 
 

     
  E.5.12                          E.5.1                             F.2 aanvullende bebording 

 
- Onder de borden E.5.12 wordt het onderbord ‘alleen laden of lossen’ geplaatst 
- Het bord E.5.1 met daarin ‘12’ geeft de breedte in meters aan tot waar ten hoogste ligplaats mag worden genomen, gerekend vanaf het bord. De 

breedte aangegeven op het bord is de meest voorkomende maximale breedte maar kan afwijken. Afwijkingen van de maximaal toegestane breedte 
worden per locatie gegeven onder punt ‘2. Locaties’ van deze bijlage.   
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2. Locaties 
 

Plaats Locatie Km(r) Zijde Breedte1  ISRS code Toelichting/ motivering 

Idskenhuizen Kade Idskenhuizen Provincie 
Fryslân 

108,7 L 12 NLLMR000601069201087 De ligplaats is alleen beschikbaar voor de 
eigenaar/vergunninghouder2,3 van de kade.    

Langweer Kade De Kufurd Provincie 
Fryslân 

104,4 L 12 NLLGW000601069101044 De ligplaats is alleen beschikbaar voor de 
eigenaar/vergunninghouder2,3 van de kade.    

Uitwellingerga Gemeentelijke loswal 100,6 R 10 NLSNK000606245401006 - De ligplaats is alleen beschikbaar voor 
de eigenaar/vergunninghouder2,3 van de 
kade.    

- Ivm het profiel van vrije ruimte is de 
toegestane breedte kleiner dan 12 
meter.  

Uitwellingerga Kade Hooghiemstra 100,6 R 12 NLSNK000601191001006 De ligplaats is alleen beschikbaar voor de 
eigenaar/vergunninghouder2,3 van de kade.    

Uitwellingerga Kade EFKO Beton 100,4 R 12 NLSNK000605343401004 De ligplaats is alleen beschikbaar voor de 
eigenaar/vergunninghouder2,3 van de kade.    

Uitwellingerga Kade Atsma 100 R 12 NLSNK000601069701000 De ligplaats is alleen beschikbaar voor de 
eigenaar/vergunninghouder2,3 van de kade.    

Irnsum Kade Oude Schouw Provincie 
Fryslân 

89,4 R 12 NLGRU000601068700894 De ligplaats is alleen beschikbaar voor de 
eigenaar/vergunninghouder2,3 van de kade.    

Wartena Kade Oude Venen, Fryske Gea 78,4 L 6 NLWTN000601086000784 - De ligplaats is alleen beschikbaar voor 
de eigenaar/vergunninghouder2,3 van de 
kade.    

- Ivm het profiel van vrije ruimte is de 
toegestane breedte kleiner dan 12 

meter. 

Wartena Kade Meersloot Provincie 
Fryslân 

76,5 R 25 NLWTN000601068900765 De ligplaats is alleen beschikbaar voor de 
eigenaar/vergunninghouder2,3 van de kade.    

Wartena Kade bunkerstation Fonejacht 75,7 R 12 NLFJA000601084000757 De ligplaats is alleen beschikbaar voor de 
eigenaar/vergunninghouder2,3 van de kade.    

Wartena Kade de Bakkerij Provincie 
Fryslan 

75,2 R 10 NLWTN000601068800752 - De ligplaats is alleen beschikbaar voor 
de eigenaar/vergunninghouder2,3 van de 
kade.    

- Ivm het profiel van vrije ruimte is de 
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toegestane breedte kleiner dan 12 
meter. 

Suwâld Gemeentelijke loswal 74,5 R 6 NLBGU000601491000745 - De ligplaats is alleen beschikbaar voor 
de eigenaar/vergunninghouder2,3 van de 

kade.    
- Ivm het profiel van vrije ruimte is de 

toegestane breedte kleiner dan 12 
meter. 

Burgum Gemeentelijke loswal 70,3 R 10 NLBGU000605386900703 De ligplaats is alleen beschikbaar voor de 
eigenaar/vergunninghouder2,3 van de kade.    

Burgum Kade Veenstra Sails 70,2 R 5 NLBGU000601112400702 - De ligplaats is alleen beschikbaar voor 
de eigenaar/vergunninghouder2,3 van de 
kade.    

- Ivm het profiel van vrije ruimte is de 
toegestane breedte kleiner dan 12 
meter. 

Burgum Kade Noppert Beton 70,2 L 12 NLBGU000601190600702 De ligplaats is alleen beschikbaar voor de 
eigenaar/vergunninghouder2,3 van de kade.    

Burgum Kade Solidd Steel 70 L 25 NLBGU000601190500700 De ligplaats is alleen beschikbaar voor de 
eigenaar/vergunninghouder2,3 van de kade.    

Schuilenburg Gemeentelijke loswal 64,8 R 6 NLOME000601491100648 - De ligplaats is alleen beschikbaar voor 
de eigenaar/vergunninghouder2,3 van de 
kade.    

- Ivm het profiel van vrije ruimte is de 
toegestane breedte kleiner dan 12 
meter. 

Schuilenburg Kade Wadro 64,7 L 12 NLOME000601083700647 De ligplaats is alleen beschikbaar voor de 

eigenaar/vergunninghouder2,3 van de kade.    

Schuilenburg Kade Combex Bouwlogistiek 64,3 L 12 NLOME000601190300643 De ligplaats is alleen beschikbaar voor de 
eigenaar/vergunninghouder2,3 van de kade.    

Kootstertille Kade Asfaltproductie 
Kootstertille (APK) 

63,3 R 12 NLOME000604982100633 De ligplaats is alleen beschikbaar voor de 
eigenaar/vergunninghouder2,3 van de kade.    

Kootstertille Kade Stertil 63 R 12 NLOME000601190200630 De ligplaats is alleen beschikbaar voor de 
eigenaar/vergunninghouder2,3 van de kade.    

Kootstertille Kade Haitsma Beton 0,5 R 12 NLOME011781070700005 - Haven Kootstertille 

- De ligplaats is alleen beschikbaar voor 
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de eigenaar/vergunninghouder2,3 van de 
kade.    

Kootstertille Kade van der Galien Recycling 61,9 R 12 NLOME000601070600619 - Haven Kootstertille 
- De ligplaats is alleen beschikbaar voor 

de eigenaar/vergunninghouder2,3 van de 
kade.    

Kootstertille Kade De Goede Scheepwerf 61,5 R 12 NLOME000601070900615 De ligplaats is alleen beschikbaar voor de 
eigenaar/vergunninghouder2,3 van de kade.    

Kootstertille Kade Theo Reitsma Recycling 61,4 R 12 NLOME000601070300614 De ligplaats is alleen beschikbaar voor de 
eigenaar/vergunninghouder2,3 van de kade.    

Rohel Kade Brandsma Scheepsbouw 58,8 R 5 NLOME000601070200588 - De ligplaats is alleen beschikbaar voor 
de eigenaar/vergunninghouder2,3 van de 
kade.    

- Ivm het profiel van vrije ruimte is de 
toegestane breedte kleiner dan 12 
meter. 

Blauwverlaat Kade Zandhandel Blauwforleat  57 L 12 NLOME000601083100570 De ligplaats is alleen beschikbaar voor de 
eigenaar/vergunninghouder2,3 van de kade.    

Blauwverlaat Kade Triferto  57 L 12 NLOME000601083200570 De ligplaats is alleen beschikbaar voor de 
eigenaar/vergunninghouder2,3 van de kade.    

Stroobos Kade Barkmeyer scheepswerf 54,1 R 15 NLKLM000601069000541 De ligplaats is alleen beschikbaar voor de 
eigenaar/vergunninghouder2,3 van de kade.    

Stroobos Kade ABZ diervoeders  53,7 R 9 NLKLM000601290100537 - De ligplaats is alleen beschikbaar voor 
de eigenaar/vergunninghouder2,3 van de 
kade.    

- Ivm het profiel van vrije ruimte is de 
toegestane breedte kleiner dan 12 

meter. 

Aduard Kade gronddepot Aduard 37,8 L 12 NLGRQ000601085900378 De ligplaats is alleen beschikbaar voor de 
eigenaar/vergunninghouder2,3 van de kade.    

Groningen Kade FinCo  29,6 L 12 NLGRQ000601289300296 De ligplaats is alleen beschikbaar voor de 
eigenaar/vergunninghouder2,3 van de kade.    

Groningen Kade E. Offeringa  28,3 R 12 NLGRQ000601289000283 De ligplaats is alleen beschikbaar voor de 
eigenaar/vergunninghouder2,3 van de kade.    

Groningen Kade Total 23,4 L 12 NLGWO000601188800234 De ligplaats is alleen beschikbaar voor de 
eigenaar/vergunninghouder2,3 van de kade.    
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Appingedam Kade Groningen Seaports 6,7 R 12 NLAPP000601189200067 De ligplaats is alleen beschikbaar voor de 
eigenaar/vergunninghouder2,3 van de kade.    

Farmsum Steiger Finco Bunkerstation 3,5 L 12 NLFAR000601189400035 De ligplaats is alleen beschikbaar voor de 
eigenaar/vergunninghouder2,3 van de kade.    

Farmsum Steiger, Finco (oost) 3,4 L 18 NLFAR000605326000034 De ligplaats is alleen beschikbaar voor de 

eigenaar/vergunninghouder2,3 van de kade.    

Farmsum Kade Wijnne & Barends 
Logistics  

3 L 14 NLFAR000601189600030 De ligplaats is alleen beschikbaar voor de 
eigenaar/vergunninghouder2,3 van de kade.    

Farmsum Kade Agrifirm 2,9 L 14 NLFAR000601189700029 De ligplaats is alleen beschikbaar voor de 

eigenaar/vergunninghouder2,3 van de kade.    

       
1 Breedte van het schip of samenstel 
2 Bedrijven die eigenaar/gebruiker zijn van de kade hebben een vergunning op grond van de Waterwet. 
3 De uitwerking van mogelijkheden/voorwaarden voor het gebruik van de kade/steiger zijn te vinden op vaarweginformatie.nl. Zie tevens de 

mededelingen bij dit besluit.  
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Bijlage 5, Meervoorzieningen voor het onmiddellijk van of aan boord zetten van een auto 
 

1. Verkeerstekens 
 

   OF 
 

                                
 E.7.1                              F.2 aanvullende bebording 

 
 
 

Afstand 
in 

meters 

Afstand 
in 

meters 
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2. Locaties 
 

Plaats Locatie Km(r) Zijde Breedte1  ISRS code Toelichting/ motivering 

Lemmer Autoafzetplaats Lemmer 116,3 R 12 NLLMR000606837201163  

Irnsum Autoafzetplaats Irnsum 91,6 R 12 NLTRO000600983800916  

Schuilenburg Autoafzetplaats Schuilenburg 65,3 R 12 NLOME000606211800653  

Stroobos Autoafzetplaats Stroobos 54,3 L 12 NLKLM000604981600543  

Overschild Autoafzetplaats Overschild 13,8 L 12 NLOSK000604514800138  

Farmsum Autoafzetplaats Farmsum 1,2 R 12 NLFAR000601189900012  

       
1Breedte van het schip of samenstel 
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Bijlage 6, Ligplaatsen voor schepen die 1 blauwe kegel of 1 blauw licht moeten voeren 
 

1. Verkeerstekens 
 

       
  E.5.13                          E.5.1                             F.2 aanvullende bebording 
  

- Het bord E.5.1 met daarin ‘12’ geeft de breedte in meters aan tot waar ten hoogste ligplaats mag worden genomen, gerekend vanaf het bord. De 

breedte aangegeven op het bord is de meest voorkomende maximale breedte maar kan afwijken. Afwijkingen van de maximaal toegestane breedte 
worden per locatie gegeven onder punt ‘2. Locaties’ van deze bijlage.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

pag. 24 
RWS Informatie 

2. Locaties 
 

Plaats Locatie Km(r) Zijde Breedte1  ISRS code Toelichting/ motivering 

Lemmer Kegelligplaats Lemmer buitenzijde 118,1 L 12 NLLMR000606663901181  

Lemmer Kegelligplaats Lemmer binnenzijde 116,2 R 12 NLLMR000606837401162  

Uitwellingerga Kegelligplaats Uitwellingerga 
zuidzijde 

100,9 
L 12 

NLSNK000606837601009 
 

Gaarkeuken Kegelligplaats Gaarkeuken westzijde 47,7 L 12 NLGKN000605645200477  

Dorkwerd Kegelligplaats Dorkwerd 33,2 L 12 NLGRQ000601077500332  

Overschild Kegelligplaats Overschild 13,2 L 12 NLOSK000604515000132  

Farmsum Kegelligplaats Farmsum binnenzijde 0,9 L 12 NLFAR000604519200009  

       
1Breedte van het schip of samenstel 
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Bijlage 7, Ligplaatsen voor schepen die 2 blauwe kegels of 2 blauwe lichten moeten voeren 
 

1. Verkeerstekens 
 

       
  E.5.14                          E.5.1                             F.2 aanvullende bebording 
 

 

- Het bord E.5.1 met daarin ‘12’ geeft de breedte in meters aan tot waar ten hoogste ligplaats mag worden genomen, gerekend vanaf het bord. De 
breedte aangegeven op het bord is de meest voorkomende maximale breedte maar kan afwijken. Afwijkingen van de maximaal toegestane breedte 
worden per locatie gegeven onder punt ‘2. Locaties’ van deze bijlage.   
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2. Locaties 
 

Plaats Locatie Km(r) Zijde Breedte1  ISRS code Toelichting/ motivering 

Wartena Kegelligplaats Wartena 76.1 R 12 NLWTN000600983600761  

       
1Breedte van het schip of samenstel 
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Bijlage 8, Wachtplaatsen voor kleine schepen 
 

1. Verkeerstekens 
 

 

 
E.16 
 
 

- Onder het bord E.16 wordt het onderbord ‘wachtplaats’ geplaatst. 
- Indien het bord is voorzien van het onderbord ‘hier melden’ kan hier contact opgenomen worden met de bediening van sluis of brug. 
- In afwijking tot de overige ligplaatsen is de maximale breedte voor kleine schepen zijnde de recreatievaart maximaal 6 meter.  
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2. Locaties 
 

Plaats Locatie Km(r) Zijde Breedte1  ISRS code Toelichting/ 
motivering 

Lemmer Sluis Lemmer, wachtplaats recreatievaart buitenzijde 118 R 6 NLLMR000601084601180  

Lemmer sluis Lemmer, wachtplaats recreatievaart binnenzijde 117 L 6 NLLMR000601084501170  

Spannenburg Brug Spannenburg, wachtplaats recreatievaart westzijde 110,8 R 6 NLSLT000601084901108  

Spannenburg Brug Spannenburg, wachtplaats recreatievaart oostzijde 110,5 R 6 NLLMR000601085001105  

Uitwellingerga Brug Uitwellingerga, wachtplaats recreatievaart westzijde 100,2 R 6 NLSNK000601069301002  

Uitwellingerga Brug Uitwellingerga, wachtplaats recreatievaart oostzijde 100,1 R 6 NLSNK000601069501001  

Irnsum Brug Oudeschouw, wachtplaats recreatievaart westzijde 90,1 R 6 NLAKR000601084700901  

Irnsum Brug Oudeschouw, wachtplaats recreatievaart oostzijde 89,8 R 6 NLOHW000601084800898  

Grou Spoorbrug Grou, wachtplaats recreatievaart westzijde 88,1 L 6 NLGRU000601085700881  

Grou Spoorbrug Grou, wachtplaats recreatievaart oostzijde 87,5 R 6 NLGRU000601085800875  

Burgum Brug Burgum, wachtplaats recreatievaart westzijde 70,7 R 6 NLBGU000601070500707  

Burgum Brug Burgum, wachtplaats recreatievaart oostzijde 70,5 R 6 NLBGU000601070400705  

Schuilenburg Brug Schuilenburg, wachtplaats recreatievaart westzijde 65 L 6 NLOME000601083900650  

Schuilenburg Brug Schuilenburg, wachtplaats recreatievaart oostzijde 64,8 R 6 NLOME000601083800648  

Kootstertille Brug Kootstertille, wachtplaats recreatievaart westzijde 63 L 6 NLOME000606691500630  

Kootstertille Brug Kootstertille, wachtplaats recreatievaart oostzijde 62,9 L 6 NLOME000601014600629  

Blauwverlaat Brug Blauwverlaat, wachtplaats recreatievaart westzijde 57 L 6 NLOME000601083400570  

Blauwverlaat Brug Blauwverlaat, wachtplaats recreatievaart oostzijde 56,8 L 6 NLOME000601083300568  

Stroobos Brug Stroobos, wachtplaats recreatievaart westzijde 54 L 6 NLKLM000601190100540  

Stroobos Brug Stroobos, wachtplaats recreatievaart oostzijde 53,8 R 6 NLKLM000601084400538  

Eibersburen Brug Eibersburen, wachtplaats recreatievaart westzijde 51,5 L 6 NLGKN000601083500515  

Eibersburen Brug Eibersburen, wachtplaats recreatievaart oostzijde 51,4 L 6 NLGKN000601083600514  

Gaarkeuken Sluis Gaarkeuken, wachtplaats recreatievaart westzijde 47,4 L 6 NLGKN000601084200474  

Gaarkeuken Sluis Gaarkeuken, wachtplaats recreatievaart oostzijde 47 L 6 NLGKN000601084300470  

Zuidhorn Gabrug, wachtplaats recreatievaart 0 L 6 NLZUI0003C6681000001 Vaarwater Hoendiep 

Wierum Platvoetbrug, wachtplaats recreatievaart 9,4 R 6 NLGRQ000060920800095 Vaarwater Reitdiep 

Dorkwerd Dorkwerdersluis, wachtplaats recreatievaart 9,3 L 6 NLGRQ000066632200093 Vaarwater Reitdiep 

Groningen Gerrit Krolbrug, wachtplaats recreatievaart westzijde 28,7 L 6 NLGRQ000600917400287  

Groningen Gerrit Krolbrug, wachtplaats recreatievaart oostzijde 28,4 R 6 NLGRQ000600917300284  

Groningen Oostersluis, wachtplaats recreatievaart westzijde 27,4 L 6 NLGRQ000601082400274  

Groningen Oostersluis, wachtplaats recreatievaart oostzijde 26,9 L 6 NLGRQ000601082500269  
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Groningen Driebondsbrug, wachtplaats recreatievaart westzijde 25,5 R 6 NLGWO000601082600255  

Groningen Driebondsbrug, wachtplaats recreatievaart oostzijde 25,2 R 6 NLGWO000601082700252  

Groningen Borgbrug, wachtplaats recreatievaart westzijde 23,8 L 6 NLGWO000606665700238  

Groningen Borgbrug, wachtplaats recreatievaart oostzijde 23,6 L 6 NLGWO000601082800236  

Groningen Jan Bronssluis, wachtplaats recreatievaart 0,1 R 6 NLGWO000118422400001 Vaarwater 
Damsterdiep 

Lageland Slochtersluis, wachtplaats recreatievaart 0,1 L 6 NLLGD000128422700000 Vaarwater 
Slochterdiep 

Overschild Bloemhofbrug, wachtplaats recreatievaart westzijde 14,2 L 6 NLOSK000606666100142  

Overschild Bloemhofbrug, wachtplaats recreatievaart oostzijde 14 R 6 NLOSK000606666300140  

Appingedam Groevesluis Zuid, wachtplaats recreatievaart 18,3 R 6 NLAPP000126670400183 Vaarwater Groeve 

Appingedam Woldbrug, wachtplaats recreatievaart westzijde 6,9 L 6 NLAPP000606666500069  

Appingedam Woldbrug, wachtplaats recreatievaart oostzijde 6,7 R 6 NLAPP000606666700067  

Farmsum Sluis Farmsum, wachtplaats recreatievaart binnenzijde 0,7 R 6 NLFAR000601091500007  

Farmsum Sluis Farmsum, wachtplaats recreatievaart buitenzijde 0,4 R 6 NLFAR000601085600004  

       
1Breedte van het kleine schip 
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Bijlage 9, Ligplaatsen voor een aangewezen vrijvarende veerpont    
 

1. Verkeerstekens 
 

     
F.2 aanvullende bebording  E.7 
 

 
- Onder het bord E.7 wordt het onderbord ‘veerstoep’ geplaatst. 

 
 

Afstand 
in 

meters 

Afstand 
in 

meters 
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2. Locaties 
 

Plaats Locatie Km(r) Zijde Breedte1  ISRS code Toelichting/ motivering 

Sneek Veerstoep Starteiland Sneek 96,4 L 6 NLSNK000604986600964 De breedte is gebaseerd op de ruimte die 
de veerpont inneemt.  

Sneek Veerstoep veerponten 
Starteiland 

96,5 R 20 NLSNK000601183100965  

Sneek Veerstoep Sneek 96,5 R 6 NLSNK000604352400965 De breedte is gebaseerd op de ruimte die 
de veerpont inneemt. 

Sneek Veerstoep Sneek, Starteiland 96,5 L 6 NLSNK000601183300965 De breedte is gebaseerd op de ruimte die 
de veerpont inneemt. 

Grou Veerstoep Grou 84,8 R 10 NLGRU000605342600848  

Grou Veerstoep Grou, de Burd 84,8 L 10 NLGRU000604352100848  

Suwâld Veerstoep Suwâld 74,7 R 6 NLBGU000604985500747 De breedte is gebaseerd op de ruimte die 

de veerpont inneemt. 

Garijp Veerstoep Garijp 74,4 L 6 NLBGU000604985800744 De breedte is gebaseerd op de ruimte die 
de veerpont inneemt. 

       
1Breedte van de pont 
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Bijlage 10,  Ligplaatsen voor schepen of samenstellen van de overheid of schepen en samenstellen die werkzaamheden uitvoeren 
namens de beheerder 

 
1. Verkeerstekens 

 

           

 
 E.5.12                           E.5.1                             F.2 aanvullende bebording 
 

- Onder de borden wordt het onderbord ‘alleen overheid’ geplaatst.  

- Schepen en samenstellen die werkzaamheden uitvoeren namens de beheerder op basis van gemaakte (contractuele) afspraken. 
- Het bord E.5.1 met daarin ‘12’ geeft de breedte in meters aan tot waar ten hoogste ligplaats mag worden genomen, gerekend vanaf het bord. De 

breedte aangegeven op het bord is de meest voorkomende maximale breedte maar kan afwijken. Afwijkingen van de maximaal toegestane breedte 
worden per locatie gegeven onder punt ‘2. Locaties’ van deze bijlage.   
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2. Locaties 
 

Plaats Locatie Km(r) Zijde Breedte1  ISRS code Toelichting/ motivering 

Lemmer Dienststeiger RWS Lemmer 117,2 L 14 NLLMR000601085201172  

Uitwellingerga Dienststeiger Provincie en RWS 
Uitwellingerga 

99,9 R 10 NLSNK000601069600999 De breedte is gebaseerd op de 
ruimte die nodig is voor het 
dienstvaartuig. 

Irnsum Dienststeiger RWS Irnsum 0,1 R 10 NLGRU0021C1217100001 De breedte is gebaseerd op de 
ruimte die nodig is voor het 
dienstvaartuig. 

Burgum Dienststeiger RWS Burgum 70,3 L 12 NLBGU000601085300703 Provinciale haven te Burgum 

Gaarkeuken Dienststeiger RWS Gaarkeuken 47 L 20 NLGKN000601394700470  

Groningen Dienststeiger RWS Oostersluis 
westzijde 

27,3 L 8 NLGRQ000601085100273 De breedte is gebaseerd op de 
ruimte die nodig is voor het 
dienstvaartuig. 

Groningen Dienststeiger RWS Oostersluis 

oostzijde 

26,9 R 8 NLGRQ000605916700269 De breedte is gebaseerd op de 

ruimte die nodig is voor het 
dienstvaartuig. 

Groningen Dienststeiger RWS Borgbrug 23,6 L 8 NLGWO000606665900236 De breedte is gebaseerd op de 
ruimte die nodig is voor het 
dienstvaartuig. 

Overschild Dienststeiger RWS Overschild 13,9 L 10 NLOSK000604514600139 De breedte is gebaseerd op de 
ruimte die nodig is voor het 
dienstvaartuig. 

Farmsum Dienststeiger RWS Farmsum 0,7 R 8 NLFAR000604519400007 De breedte is gebaseerd op de 
ruimte die nodig is voor het 

dienstvaartuig. 

       
1Breedte van het schip of samenstel 
 

 


