
Overzichtskaart (1)

Waarschuwingen: 
- Bruggen op het Hoendiep (tot de GA-brug bij 

Zuidhorn) kunnen erg laag zijn. Het zijn soms 
dubbele bruggen. 

- In Zuidhorn is er een tijdstop. Pas in konvooi 
doorvaren als de wedstrijdleiding dat 
aangeeft.  Vanaf het van Starkenborghkanaal 
stuurboord uit naar het Niezijlsterdiep.

- In het dorp Niezijl is er een herstart. 
- Als het gemaal de Waterwolf in bedrijf is, is er 

langs het gemaal extra stroming.

Steigers in de Poffert, Enumatil, Niezijl, 
Kommerzijl, Electra (andere kant vd sluis), Roode 
Haan (met toiletten vlakbij het water), Garnwerd, 
Dorkwerd (na de sluis).  
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De Waterwolf:  Routekaart en beschrijving  
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Afstandentabel de Waterwolf2



De route van de Waterwolf-roei marathon is kloksgewijs (1)
Start bij de Hunze,  passeer de Westerhavensluis naar het Hoendiep. Let op: Bruggen en bruglampen verraderlijk laag 
(Liggen) op het stuk naar de start. 
De  START is langs het jaagpad, na de spoorbrug en de brug onder de rondweg. Starter aan stuurboord.  Er wordt op 
volgorde gestart. Hou daar rekening mee bij het opvaren.  Ook na de start op het Hoendiep veel lage bruggen, tot de 
GA-brug (2 en 3). 
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Na 3,7 km de kruising met het Aduarderdiep. 
Let op: Beroepsvaart. Hou hier bakboord aan. 
Ga direct na de spoorbrug stuurboord uit om het Hoendiep te volgen.  
Hou na 1,8 km bij de Poffert stuurboord aan (3).  

3

4



Ga dan vóór Enumatil stuurboord uit en vaar door Enumatil en door Zuidhorn tot de GA-brug. Hier is de tijdstop vóór de 
Gabrug. Volg de aanwijzingen van de wedstrijdleiding. Er is begeleide vaart met een reddingsboot over het van 
Starkenborghkanaal tot het Niezijlsterdiep. Boten van Rijkswaterstaat controleren het vaarwater. Er is op het 
Niezijlsterdiep tot Niezijl tijd voor een tussenstop of pauze. In Niezijl twee bruggen. De een vóór het dorp, de tweede 
middenin het dorp. Op deze laatste brug de herstart. Starters zichtbaar aanwezig (4a, 4b)
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Vervolg je weg langs Kommerzijl en Electra. Je 
passeert het gemaal de Waterwolf, dat nu 
100 jaar bestaat. Stuurboord aanhouden. Bij 
Electra is er tijdwaarneming en 
doorkomstcontrole.  Je komt nu op het 
Reitdiep, dat je helemaal volgt tot in 
Groningen.
Het eerste stuk van het Reitdiep tot Roode 
Haan is prachtig, breed water, onstuimig bij 
stevige wind. 
Bij Roode Haan steigers vóór en ná de brug, 
toiletten bij de steiger ná de brug. Vervolg het 
nu meanderende Reitdiep. Passeer de maren 
aan 
stuurboord en bakboord. Laat  Aduarderzijl 
aan stuurboord liggen. Hier passeer je weer 
het Aduarderdiep. In Garnwerd steigers, 
uitspanning en toiletten.  Vaar door tot de 
Platvoetbrug bij Dorkwerd , alwaar de finish 
(5.6).
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Het gemaal de Waterwolf bestaat nu 100 jaar.  Het was het eerste elektrische gemaal van 
Nederland, met een voor die tijd enorm debiet. Meer informatie, leuke video’s en 
bezoekmogelijkheden: www.noorderzijlvest.nl.   
Aduarderzijl is een plek die een belangrijke rol gespeeld heeft in de geschiedenis van Groningen 
(o.a. in de tachtigjarige oorlog; zie Wikipedia voor een belangrijk stukje  geschiedenis).
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De finish is vóór de Platvoetbrug. Ook hier begeleiden de 
reddingsboot en Rijkswaterstaat de oversteek  van het van 
Starkenborghkanaal (6). Volg de aanwijzingen van de 
wedstrijdleiding,  reddingsboot en sluiswachter op.
Na het schutten volg je het Reitdiep tot in Groningen (7 en 8). 
Aanleggen aan het vlot van de roeivereniging. 
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De Hunze

8


