Aanwijzingen voor sportbootvaarders
„De belangrijkste vaarregels“

(zie vergunning van 01.04.2009 en verordening van 27.02.2009 – uittreksel, verkort)

•
•
•
•
•
•
•

Openingstijden van 01/05 tot 31/10
Gebruik alleen van 08.00 uur tot 20.00 uur
Gebruik van de wateren en voorzieningen op eigen risiko
Geen verkeersverzekering door eigenaars en vaarders van de wateren en voorzieningen, beperkt lichtruimprofiel
(attenzie: onderwaterhindernissen in het bijzonder in stadsbereik Nordhorn mogelijk!)
Geen garantie bepaalde duikdiepten of lichtruimprofielen
Maximum snelheid 6 km/h
Ankeren verboden
Inhaalverbod voor motorboten
Aanleggen, in-en uitzetten van de boot, alleen op de daarvoor bestemde plaatsen
Vaar door het vegetatieloze midden van het kanaal, niet door waterplanten en riet
Visserij niet hinderen!

Ems-Vechte-Kanal (Sluis Hanekenfähr in Lingen tot Rawe-Anleger in Nordhorn)
•
•

Toegestaan zijn boten tot een lengte van max. 12,00 m
De bediening van de Evers-Kotting brug gaat d.m.v. een beperkte funktie handmatig

Bedrijfstijden Evers-Kotting brug en verbindingssluis in Nordhorn:

Bezienswaardigheden in Lingen:
marktplaats met
historische burgerhuizen
emslandmuseum
zwembad LINUS
“Haneken” veerpont
„Speicherbecken“ meer
theaterpedagogisch centrum

Maandag – zondag, ook op feestdagen. Bedieningstijden: 10.00 tot 11.00 uur en van 14.30 tot 15.30 uur, op verzoek per
telefoon: 0049 172 5306432 minstens 1/2 uur van te voren of schriftelijk bij de Stadt Nordhorn, Amt für Stadtentwicklung,
Bahnhofstraße 24, 48529 Nordhorn. Opening van sluizen en bruggen buiten de bovengenoemde tijden na vroegtijdige
kennisgeving (tenminste 1 werkdag vooraf) mogelijk. Beslissing daarover na afspraak met de Stadt Nordhorn.

Kanaalstrekken in het stadsgebiedt Nordhorn
•
•
•
•
•

Ems-Vechte-Kanaal (van Rawe-Anleger tot Verbindungskanaal), Verbindingskanaal en Nordhorn-Almelo-Kanaal tot
grenssluis.
Deeltrajecten van de Vecht (Snijpunt Ems-Vechte-Kanaal en Nordhorn-Almelo-Kanaal tot aan Rawe-Ring-CenterAnleger - noordelijke vechtarm – tot aan verbindingssluis/ Kornmühlenweer – zuidelijke vechtarm – en waterlopen in
het woongebied „Povel“
Toegelaten worden boten tot een lengte van max. 5 m en een breedte van 1,50 m.
De verbindingssluis in kanaal-km 00+660 wordt voor sportboten (geen kano’s) bij uitzondering op aanvraag geopend
(zie looptijden).
Op de vecht en het Vechtsee geen gemotoriseerde bootsverkeer

Informatie:
Lingen Wirtschaft und Tourismus e.V.
Neue Str. 3 a
49808 Lingen (Ems)
Tel.: 0049 591/9144-144
Fax: 0049 591/9144-149
Email: info@lwt-lingen.de
Internet: www.lwt-lingen.de

Algemene aanwijzingen:
•
•
•
•
•
•

Bezienswaardigheden in Nordhorn:
Vechtesee Nordhorn met
waterfietsenverhuur
shopping-eiland Nordhorn
dierenpark Nordhorn met Vechtehof
stadsmuseum in de “NINO-Hochbau“ en
de “Povelturm”, museumsfabriek “Alte
Weberei”
scheepsvaartmuseum
„Städtische Galerie“ met kunstwegen
klooster Frenswegen
fietsverhuur
boottochten met de vechteboten

Wegwijzer voor
watersportvrienden

Kaart,
info‘s en
nuttige tips

Informatie:
VVV-Stadtmarketing Nordhorn e.V.
Infoturm, Firnhaberstr. 17
48529 Nordhorn
Tel.: 0049 5921/8039-0
Fax: 0049 5921/8039-39
Email: info@vvv.nordhorn.de
www.vvv-nordhorn.de

druk 2012

Verantwoordelijke waterbeschermpolitie: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim,
Kolpingstr. 1, 49716 Meppen, telefoon: 0049 5931 949-0.
Sluisen Hanekenfähr is alleen bij hoogwater gesloten
Ligmogelijkheden in het Ems-Vechte-Kanaal km 16+000 (Rawe-Anleger, Nordhorn) en in het Nordhorn-Almelo-Kanaal
km 02+800 (vroegere Klukkert-haven), aanwezig. De Klukkert-haven is alleen over de verbindingssluis te bereiken.
Letten op de doorvaarhoogten van de bruggen in Nordhorn (bijv. Frensdorfer Ring/Osttangente maar ca. 1,40 m)
Mogelijke diepgang ca. 1,00 m tot 1,20 m
Informeer bij het begin van de vaart naar amtelijke verordening of naar tijdelijke afsluitingen (www.nlwkn.de).

Fietsen in de Grafschaft Bentheim

Grensoverschreidende routenet „Grafschafter Fietsentour“
Bestaat uit een hoofdroute (220 km) en
25 dagtouren (22 km tot 56 km).
• Lichte strekken, geringe steiging in het bereik van Bad Bentheim en Uelsen.
• Talrijke fietsverhuur- en servicestations langs de route, ongeveer 128 hutten.
• Meer dan 80 fietsvriendelijke gastronomie- en herbergbedrijven.
Arrangement: 3 dagen fietsen vanaf 99 € per persoon in tweepersoonskamer.
Fietsenbus-service: flexibel enkele etappen opzij leggen en de fiets op een aanhanger
vervoeren: van april tot oktober in weekenden, in de vakanties in nedersaksen.

Ems-Vechte-Kanaal
Tips voor uistapjes rondom Nordhorn:

Bad Bentheim (18 km): burcht Bentheim, Bentheimer mineraaltherme, hoge koord tuin,
openluchttheater Bad Bentheim
Schüttorf (19 km): Schüttorfer reus en de binnenstad Schüttorf
Uelsen (17 km): huis uit de bronstijd, avontuurspeelplaats, openluchtzwembad in het bos
Wietmarschen (12 km): bedevaartskerk
Samtgemeinde Neuenhaus (11 km): Heerlijkheid Lage, molenpark Veldhausen, windmolen
Georgsdorf
Samtgemeinde Emlichheim (26 km): veenmuseum in het oude landhuis Buddenberg

Grafschaft Bentheim Tourismus

van-Delden-Str. 1-7, bezoekadres: Jahnstraße 14, 48529 Nordhorn
Tel. 0049 5921/961196, Fax: 0049 5921/961197
Email: tourismus@grafschaft.de, www.grafschaft-bentheim-tourismus.de

van de Eems bij Lingen naar Nordhorn

Uitgever
NLWKN - Niedersächsischer
Landesbetrieb für Wasserwirtschaft,
Küsten- und Naturschutz
– Betriebsstelle Meppen –
Haselünner Straße 78
49716 Meppen
www.nlwkn.de
Landkreis Grafschaft Bentheim
van-Delden-Straße 1-7
48529 Nordhorn
www.grafschaft-bentheim.de
Druk
Rautenberg Druck GmbH, Leer

Informatie:

Nordhorn-Almelo-Kanaal

Colofon

Vormgeving
Region Ostfriesland e. V.
Foto‘s
Horst Dudek, Armin Frieling

11-6966_EmsVechteKanal_NL

•
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•

zuidwesten van Neder-Saksen ligt de Grafschaft
Bentheim. De historische oorsprong van de
Grafschaft Bentheim, die tegenwoordig als laatste
regio in Duitsland de naam “Grafschaft” draagt,
laat zich tot het jaar 1050 terugvolgen. Talrijke

Vanuit Lingen, gelegen in het Emsland, op weg naar de
Grafschaft Bentheim, wacht u nog een stuk onberoerde
natuur. Te voet, met de pendalen of per schip, kunt u
het mooie landschap langs de kanalen verkennen.
Direkt aan de Nederlandse grens, in het uiterste

bezienswaardigheden vertellen de spannende geschiedenis. Burchten en steenbruggen, wind- en watermolens, oliewinningtorens en natuurlijk de kanalen.
Negen jaar heeft de bouw van het Ems-VechteKanaal van Lingen naar Nordhorn geduurd, wat in
1879 voltooid werd. Het Ems-Vechte-Kanaal werd
overwegend gebruikt voor de bevoorrading van de
Nordhornse Textielindustrie. In de 50er jaren nam de
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Hoogte (ongeopend): 1,80 m
Breedte: 6,50 m
Tel.: 0049 172 5306432

Lengte: 50 m, breedte: 6,50 m
Tel.: 0049 172 5306432

Nordhorn een bezoek brengen aan de machtige
zandsteen-burcht in Bad Bentheim.

uit. Nordhorn is het startpunt van kunstwegen, een
grensoverschreidende fietstocht met meer dan 60
kunstobjecten van internationale bekende kunstenaars.
De omgeving van Nordhorn leent zich er uitstekend
voor deze op de fiets te ontdekken. Een bewijs van
de nabijheid van Nederland. Met meer dan 600 km
aangegeven routes van de Grafschafter Fietsentour,
leert u de omgeving kennen. Bijv. kunt u vanuit

Hengelsport
Hoofdvissoorten: snoek, karpers, aal, alle witvissoorten. Voorwaarden: visvergunning, min.
leeftijd 14, nachtvissen toegestaan
attributen: drie vishengels, waarvan een
roofvishengel
Gastkaarten: Sportfischerverein Nordhorn e.V.
Lingener Str. 23, Tel.: 0049 5921/992226
www.sportfischerverein-nordhorn.de
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Oude haven
met museum-schip „Jantje“
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betekenis van het kanaal af en de scheepsvaart werd in
1975 stopgezet.
Een reis door de tijd van de textielindustrie, wordt
mogelijk gemaakt door industrie-bezienswaardigheden,
zoals de “Alte Weberei” en het “Povelturmmuseum”.
Tegenwoordig biedt Nordhorn, door kanalen en
rivieren omgeven, inkopen op het “Shopping-eiland”
of nodigt tot het ontdekken van kunst en cultuur

Heeft u nog vragen of wilt u meer weten over andere
vrijetijdsbestedingen in Nordhorn en in de Grafschaft
Bentheim? Op de achterzijde van deze folder vindt u
meer tips en de adressen van de touristen-informatie,
die u graag verder helpen. Hartelijk welkom!

DEK

Op koers van Lingen naar Nordhorn
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Nordhorn
Historische Klukkert-haven

Klausheide
Jachthaven Lingen Landschappelijk

Rawe-Anleger

e-Kanal

Historische haven, in 1904 ingewijd, voor de
Nordhornse textielindustrie. In 1965 stilgelegd en
dient sinds 1990 als regenopvangbassin.
In 2005/2006 uitwendig gerestaureerd.

Tierpark

Grenssluis
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Ems-Vecht
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klooster Frenswegen

in- en uitstap voor boten

openbare telefoon

camperplaats

bootsoprit

toiletten

golfplaats

bootsuitrusting

fietsroute

zwembad

douches

brug

rondvaarten

Lengte: 40 m
Breedte: 6,50 m
Hoogte (voetgangerbr.): 4,00 m
Tel.: 0049 160-96549247
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Sluis „Hanekenfähr“
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Gesloten. Geen doorgang naar
Nederland.

1

Betekenis symbolen

idylisch gelegen
jachthaven aan het
Dortmund-EmsKanal en EmsVechte-Kanal.
Bootsuitrusting in
ca. 5 min. met de
fiets te bereiken.
Restaurant op ca. 5
Yacht Club Lingen (Ems) e.V.
min. loopafstand
in ADAC/DMYV
Dichtstbijzijnde stad
Telefon 0049 591-72065
in ca. 15 min. met
www.yachtclub-lingen.de
ligplaatsen voor boten tot 15 m de fiets te bereiken.

Bramsche

