
Informatie over varen op de Vecht 

Tussen Zwolle en Ommen:  
wdodelta.nl/varenopdevecht
Misstanden melden bij: tel. 088 – 233 12 00

Tussen Ommen en Duitse grens:  
vechtstromen.nl/varenopdevecht
Misstanden melden bij: tel. 088 – 220 33 33

Varen op de Vecht
Tussen Zwolle en de Duitse grens

Vaarseizoen

2021

Algemene informatie

•    Vaarseizoen: van de donderdag voor Pasen tot 1 oktober, tussen 
zonsopgang en zonsondergang.

•    Maximaal toegestane diepgang vaartuigen:  
– van Zwolle tot Hessel Mulertbrug Ommen:  tot max. 1 m 
– van Hessel Mulertbrug Ommen tot Duitse grens: tot max. 0,5 m. 

•    Laagste brug: 1,98 meter (Voorstraatbrug Hardenberg).  
Let op: deze hoogte kan afwijken afhankelijk van de hoogte van de 
waterstand van de Vecht.

•    Gemotoriseerde watersport (zoals jetski’s, waterskiën en 
flyboarden) is niet toegestaan.

Boothellingen

2 Passantenhaven Dalfsen, Blauwe Bogen Brug, Dalfsen

4 Passantenhaven Ommen, Varsenerdijk 1, Ommen

9 Nabij Sluis Hardenberg, Vechtstraat 8, Hardenberg

Sluizen
Kijk voor actuele bedieningsstijden van de sluizen en mogelijke beperkingen 
vanwege corona op de website van het waterschap (wdodelta.nl en 
vechtstromen.nl) of op vaarweginformatie.nl. Uiterlijk 20 minuten voor 
sluitingstijd aanwezig zijn.

 Sluis Vechterweerd 1  & Vilsteren 3  
– bediening door sluiswachter 
–  van de donderdag voor Pasen tot 1 juni en van 1 september tot 1 oktober:  

ma t/m zo van 8.00 -12.00 en 13.00 -17.00 uur 
– van 1 juni tot 1 september: ma t/m zo van 8.30 -12.00 en 13.00 -18.30 uur 
–  van 1 oktober tot de donderdag voor Pasen:  

ma t/m vr, alleen op aanvraag (24 uur van te voren) 
–  de brug bij Dalfsen gaat open als de sluizen van Waterschap Drents 

Overijsselse Delta bediend worden (op afroep, via tel. 06 - 43 87 60 64).

Sluis Junne 6  & Mariënberg 7  
– van 1 april tot 1 oktober: zelfstandig te bedienen tussen 9.00 en 17.00 uur 
–  er is een sluiswachter aanwezig om te helpen met schutten of vragen te 

beantwoorden. 
 
Sluis Hardenberg 8  & De Haandrik 11  
– van 1 april tot 1 oktober:  bediening door sluiswachter tussen 9.00 en 17.00 uur.

Werkzaamheden aan de Vecht

•    ProRail gaat de spoorbrug over de Vecht bij Zwolle renoveren.  
We verwachten hierdoor enige stremming. 

•    In 2021 kunnen vaarrecreanten tussen Mariënberg, Hardenberg en 
bij stuw Junne hinder ondervinden van werkzaamheden of varend 
materieel over de Vecht. De vaarweg en de sluizen zijn gewoon 
beschikbaar voor recreatievaart.  

•    Kijk voor meer informatie rondom eventuele stremming van het vaar-
verkeer op wdodelta.nl, vechtstromen.nl en vaarweginformatie.nl.

WERK INUITVOERING

!
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Welkom in het Vechtdal
 
De Vecht is het decor voor een afwisselend landschap waar u, vanuit 
een boot of wandelend langs de kant, van kunt genieten. Bezoek 
de natuur met rust en respect, om planten en dieren, bijvoorbeeld 
broedende vogels in de oevers, niet te verstoren.  

–  Maximum snelheid voor alle vaartuigen (incl. speedboten): 9 km/uur.

–  Aanleggen alleen op plekken waar dat is toegestaan. Betreed niet 
zomaar oevers langs de Vecht.

–  Tussen Ommen en Diffelen is het niet toegestaan de oevers te 
betreden of hier aan te leggen. Dit is een Natura 2000-gebied. U kunt 
gebruik maken van de aanwezige steigers.
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