Vaarseizoen

Havenmeester

Assen heeft verschillende havens waar u van
harte welkom bent in het vaarseizoen, van 1
april tot 1 oktober. Vanaf 1 oktober zijn de
havens dicht. De bruggen gaan dan alleen
open voor werkzaamheden of een speciale
gelegenheid. Wilt u de haven buiten het
seizoen gebruiken, dan kunt u een verzoek
indienen bij de gemeente.

U kunt bij de havenmeester terecht via
telefoonnummer 14 0592, op
werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Vaarsnelheid
De vaarsnelheid in Assen is 6 km/u. In
het Noord-Willemskanaal, tussen km
1.00 en km 19.60, geldt een snelheid
van 9 km per uur.

Varen in Assen

Hartelijk welkom in het centrum van Assen.

Bediening van de bruggen
Tijdens het vaarseizoen bedient de
havenmeester de bruggen in Assen op werkdagen van 9:00 tot 12:00 uur en van 13:00 tot
17:00 uur. Van 2 mei t/m 26 september is er ook
bediening op zaterdag. Van 1 juni tot en met
31 augustus gaan de bruggen bovendien op zondag
van 9:00 tot 17:00 uur open. Ook op de zaterdagen
en zondagen worden de bruggen tussen 12 en
13 uur niet bediend. Voor het bedienen van de
brug belt u met de havenmeester via 14 0592 of
bij geen gehoor 0592 366911.

Kijk voor meer informatie over:
Assen ook op www.assen.nl/bezoekassen.nl
Kijk voor meer informatie op:
www.drenthe.nl/varen

Veel boten zijn de laatste jaren de haven van Assen binnengevaren.
Geen wonder, de haven ligt in hartje stad. Met op loopafstand een
scala aan winkels en een keur aan restaurants en terrassen.
Cultuurliefhebbers kunnen hun hart ophalen in het in 2011 vernieuwde
Drents Museum. Of breng een bezoek aan het Cultureel Kwartier
De Nieuwe Kolk, een prachtig gebouw met een majestueuze uitstraling.
Ook is voor een wandeling het Asserbos dicht in de buurt.
Wij ontmoeten u graag en vertellen in deze folder over de
mogelijkheden die Assen booteigenaren te bieden heeft.

Havens

3. Marsdijk

Assen heeft vier havens waar u met uw boot terecht kunt.

In Marsdijk kunt u afmeren in het vaarseizoen. Ook kunt u bij
de gemeente een vergunning aanvragen voor winterstalling.

1. De Vaart

Ligduur

U kunt via de Vaart tot in het centrum van Assen varen. Met een zwaaikom, voldoende
aanlegplaatsen en op steenworp afstand van alle voorzieningen, is dit een prachtige haven.

Ongeacht de lengte van uw boot, kunt u in de haven van
Marsdijk tijdens het vaarseizoen maximaal 14 dagen blijven
liggen.

Ligduur:

Voorzieningen

Boten kunnen maximaal twee nachten afmeren in de Vaart. Dit gebeurt op aanwijzing van de
havenmeester. De Vaart heeft geen overwinteringplaatsen.

,QGHKDYHQVWDDQWZHHHOHNWULFLWHLWV]XLOHQ9RRU.:KEHWDDOWXé'H]XLOHQJHYHQ
u de beschikking over 16 ampère. Een container voor huishoudelijk afval is aanwezig.

Havenkantoor en voorzieningen

Liggeld

Het nieuwe havenkantoor bevindt zich aan Vaart Noordzijde 4. De havenmeester is hier
regelmatig aanwezig. Hier vindt u de volgende voorzieningen:
ã
ZFÜVHQGRXFKHV ZF VJUDWLVGRXFKHéYRRUPLQXWHQ 
ã 
ZDVPDFKLQHHQGURJHU.RVWHQWRW[é
ã
2QGHUJURQGVHFRQWDLQHUYRRUKXLVKRXGHOLMNDIYDO LQRYHUOHJPHWGHKDYHQPHHVWHU
Voorzieningen ter hoogte van Vaart Noordzijde 16-24:
ã
VFKRRQGULQNZDWHUYRRUéSHUWDQNYDQPD[OLWHU 
ã
DIJLIWHSXQWYXLOZDWHU LQRYHUOHJPHWGHKDYHQPHHVWHU

2. Kloosterveen
In de passantenhaven bij de nieuwbouwwijk Kloosterveen kunt
u naast afmeren in het vaarseizoen ook een vergunning aanvragen
voor winterstalling. De vergunning kunt u aanvragen bij de
gemeente Assen.

Ligduur

+HWKDYHQJHOGLQSDVVDQWHQKDYHQ0DUVGLMNEHGUDDJWéSHUGDJHQéSHU
ZHHNRQJHDFKWGHOHQJWHYDQGHERRW9RRUHHQKHHOZLQWHUVHL]RHQLVGLWé

4. Havenkanaal
Het Havenkanaal is het hele jaar open voor de recreatie- en beroepsvaart.
Voor beroepsvaart geldt eenrichtingsverkeer. Over het kanaal lopen twee bruggen en
HHQYLDGXFW'HPD[LPDOHGRRUYDDUKRRJWHLVPHWHUHQGHPD[LPDOHYDDUEUHHGWHLV
7,50 meter.

Let op: er is geen voorziening om bilgewater te lozen.
Dit is aanwezig in het Havenkanaal bij de camperplaats.

Tijdens het vaarseizoen kunt u maximaal veertien dagen blijven
liggen in de haven van Kloosterveen. De haven is geschikt voor
schepen van maximaal 3,5 meter breed. Aanmeren kan tussen de
meerpalen.

Elektriciteitsvoorziening

Voorzieningen

/DQJVGH9DDUWVWDDQ]HYHQHOHNWULFLWHLWV]XLOHQ9RRU.:KEHWDDOWXé'H]XLOHQJHYHQ
u de beschikking over 16 ampère.

,QGHKDYHQVWDDQWZHHHOHNWULFLWHLWV]XLOHQ9RRU.:KEHWDDOWXé'H]XLOHQJHYHQXGH
beschikking over 16 ampère.

Liggeld

Liggeld

Bij deze haven is één elektrazuil aanwezig. Voor 2 KWh
EHWDDOWXé'H]XLOJHHIWXGHEHVFKLNNLQJRYHU
ampère. Vanwege de afstand tot de zuil heeft u wel een
YHUOHQJVQRHUQRGLJ9RRUJHEUXLNWYDQGHZDWHU]XLOEHWDDOWXé
Tevens is er een voorziening om bilgewater te lozen bij de camperplaats.

9RRUKHWYHUEOLMILQGHKDYHQYDQ.ORRVWHUYHHQEHWDDOWXéSHUGDJHQéSHUZHHN
RQJHDFKWGHOHQJWHYDQXZERRW9RRUHHQKHHOZLQWHUVHL]RHQEHWDDOWXé

Liggeld

9RRUKHWYHUEOLMILQGH9DDUWEHWDDOWXéSHUPHWHUERRWOHQJWHSHUGDJ,QZRQHUVYDQ
$VVHQPRJHQKXQNDQRÜVHQERRWMHVWRWYLHUPHWHUODQJHQWZHHPHWHUEUHHGYULMDDQOHJJHQ
tussen de Veenlustbrug en de Witterbrug aan de Vaart Noordzijde.

Ligduur
In het Havenkanaal mag u in het vaarseizoen maximaal drie
nachten verblijven, ongeacht de scheepslengte.

Voorzieningen

+HWOLJJHOGLQKHW+DYHQNDQDDOEHGUDDJWéSHUGDJRQJHDFKWGHOHQJWHYDQGHERRW

