
Route Waterwolf-roeimarathon KGR De HUNZE (versie 2016) 
 
 
Tegenover vlot van KGR De Hunze klaar liggen en op aanwijzing van de organisatie de 
Westerhavensluis invaren.                  ( 0 km)  
Na de sluis enkele lastige bruggen; let op bruglichten midden onder 2e brug na de sluis. 
Na ca.1 km, voor de ringweg lage en smalle betonnen onderdoorgang.  
Hierna oplijnen op volgnummer en op aanwijzing oproeien naar de start even verderop.  
 
Na ca. 500 m. haakse bocht SB Hoendiep vervolgen. Na Hoogkerk en suikerfabriek  (5 km) 
bij T-splitsing BB aanhouden, neem het SB gat onder de spoorbrug door en hou  
direct weer SB aan. 1 km daarna dubbele witte brug Hoogkerk-West. Op splitsing SB 
aanhouden, onder de brug bij De Poffert door.               (7 km)  
 
Na ca. 3,5 km bij T-splitsing van waterwegen SB uit Hoendiep volgen           (11 km) 
richting Enumatil en Zuidhorn. Vlak na de 4e brug en ca. 4,5 km is de aansluiting  
met het Van Starkenborgh kanaal. Hier de instructies van de organisatie opvolgen:  
stoppen of doorvaren in konvooi.  De tijdopname stopt hier.            (15 km) 
In konvooivaart met begeleiding van de Reddingsbrigade BB uit en na ca. 1,3 km, 
400 m voorbij km paal 17 km SB uit het Niezijlsterdiep in: smalle bochtige doorvaart  
met 2 bruggen. Blijf niet vlak na de afslag liggen i.v.m. gevaar voor golfslag.  
Na nog eens 2 km.  in het dorp Niezijl is de herstart. 
 
Vervolgens door dorp Kommerzijl, aanlegmogelijkheid aan BB,            (21 km) 
en via Kommerzijlsterrijte langs Gemaal De Waterwolf (aan BB) naar brug 
van Electra                   (25 km) 
 
Aanlegplek ruim voor het gemaal aan BB (van camping De Waterwolf) of  
grasveld met picknick-bank direct na de brug aan SB. 
 
Bij Electra SB aanhouden, het brede Reitdiep opgaan en volgen tot Groningen. 
Bij brug Roodehaan is bij de Camping de sleutel te halen voor toiletgelegenheid.       (31 km) 
Na Café Hammingh, de brug en de molen van Garnwerd zijn aan SB aanlegsteigers  
van uitspanning Garnwerd aan Zee (toilet).               (40 km) 
 
Het Reitdiep is vanaf nu veel rechter en minder breed. Er volgen nog bruggen bij  
Wetsinge en Wierumerschouw. Vóór de kruising met het Van Starkenborgh-Kanaal 
- bij de Platvoetbrug- is de wedstrijd-finish              (46 km)  
 
LET OP :  oversteek van het Van Starkenborghkanaal – aanwijzingen organisatie 
opvolgen- ook voor binnenvaren van de Dorkwerdersluis aan de overkant. 
 
Na de sluis over het Reitdiep stadwaarts; er volgen meerdere bruggen, waarvan enkele  
vrij laag, mede afhankelijk van het waterpeil!  
 
Voor de watertoren BB aanhouden onder brug door en na de Plantsoenbrug SB uit.  
 
Na de Museumbrug is het vlot van KGR De Hunze aan BB.            (53 km) 
 
LET OP: wachtende boten en aanleggen op aanwijzing van de organisatie 
 
 
 
 


