
Varen in Assen
Varen in Assen, er wordt steeds meer mogelijk. Met het heropenen 

van de Vaart en het herstel van de Kolk verhoogt Assen de 

kwaliteit en beleving van het water. Assen heeft met de Vaart, 

het Havenkanaal en passantenhavens in Kloosterveen, Marsdijk 

prachtige waterrecreatie mogelijkheden. Toeristen, dagjesmensen, 

maar ook inwoners van Assen kunnen genieten van het water en zijn 

omgeving. Assen zet in op kwaliteit als het gaat om water. 



Ligplaatsen
Binnen Assen zijn verschillende plaatsen waar 

afgemeerd mag worden. Afmeren mag alleen 

langs de aangewezen kade, langs andere 

schepen afmeren mag op aanwijzingen van de 

havenmeester.

•  Vaart Noordzijde, tussen de   

 Witterbrug en de Kolk

 Maximale ligduur is twee nachten,   

 voor schepen tot 20 meter. In de kolk is  

 een elektriciteitsvoorziening aanwezig

•  Het Havenkanaal

Maximale ligduur is drie nachten,   

 onbeperkte scheepslengte.

•  Passantenhavens Marsdijk en   

 Kloosterveen

 Maximale ligduur is 14 dagen, onbeperkte  

 scheepslengte. In de winter 

 (1 oktober tot 1 april) kunt u hier een  

 overwinteringligplaats huren.

Na gebruik van één van de ligplaatsen in Assen, 

dienen recreatieschepen minimaal drie nachten 

buiten de gemeente aan te meren.

Water- en elektriciteits-
voorziening
Voorzieningen voor schoon water 

en de afgifte van vuil water zijn in 

2009 beschikbaar. Bij de ligplaatsen 

is een elektriciteitsvoorziening 

aanwezig. Muntjes hiervoor zijn 

bij de havenmeester te verkrijgen. 

Voor 2008 zijn deze muntjes gratis, 

overgebleven muntjes moeten weer ingeleverd 

worden bij de havenmeester.

Bediening van de bruggen
Bruggen binnen de gemeente Assen worden 

van 1 april tot 1 oktober bedient van 8.30 tot 

17.00 uur. De brug bij de Asserwijk wordt vanaf 

8.00 uur bediend. Op zondagen van 1 juli tot 26 

augustus openen de bruggen vanaf 9.00 uur. 

Vaarsnelheid en havengelden
De vaarsnelheid op de Vaart en in het 

Havenkanaal is 6 km/u. In 2008 zijn er geen 

havengelden voor de vaarwateren binnen de 

gemeente Assen.

Havenmeester
Om de havens te beheren en te handhaven is er 

een gemeentelijke Havenmeester. 

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u bij 
de havenmeester terecht via het meldpunt: 
0592 366 166


