Regels Reeuwijkse plassen

A. Regelgeving
De Reeuwijkse plassen vormen een kwetsbaar gebied. De bescherming van de natuurwaarden en
veiligheid op het water vereisen, dat bij het varen de hiervoor geldende regels in acht wordt
genomen. In het Algemeen Burgerlijk Wetboek en het Binnenvaart Politie Reglement (BPR) is de
landelijke regelgeving opgenomen. Daarnaast gelden specifieke regels voor het varen in het
Reeuwijkse Plassengebied. Deze zijn opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening
Bodegraven-Reeuwijk (APV) en de Nadere regels in de aanwijzingsbesluiten van het College van
Burgemeester en Wethouders. De regels zijn te vinden op www.overheid.nl.

B. Belangrijkste vaarregels
1. Snelheid, max 6 km/u. Niet harder varen dan 6 km per uur (stapvoets) voor vaartuigen met
verbrandings-, elektro- of hybridemotor.
2.

Geluidshinder. Het is verboden geluidshinder te veroorzaken. Geluid draagt over het water: op de
oever is te horen wat er in een boot wordt gezegd.

3.

50 Meter van de kant. Niet dichter dan 50 meter van de kant voor anker gaan of binnen 50 meter
langs de oever varen, tenzij u op weg bent naar een aanlegplaats of bij of in een doorvaart.

4.

Vaargebied. Alleen varen in de sloten, tochten en weteringen die op de kaart van het gebied staan
aangegeven. Zie downloads → kaart. Hiervan uitgezonderd zijn booteigenaren, die die ontheffing

hebben van artikel 5:31B, achtste lid van de AVP, in het gebied wonen, het vis- of jachtrecht
hebben dan wel civiele werkzaamheden verrichten.
5.

Tijden. Alleen varen tussen 1uur voor zonsopkomst en 1 uur na zonsondergang.

6.

Zicht. Alleen varen als het zicht meer dan 50 meter is.

7.

Aanleggen. Alleen aanleggen bij een toegestane aanlegplaats en alleen daar het vaartuig
onbemand achterlaten.

8.

Niet hinderen. Het vaartuig zodanig afmeren dat deze de overige scheepvaart niet hindert.

9. Obstakels. Blijf uit de buurt van stokken in het water; varen door de visnetten, die eraan
hangen, kan zowel aan uw vaartuig als aan de netten grote schade toebrengen. Stokken met
een rood-wit lint betekent fuiken of netten.
10. Wedstrijden. Blijf uit de buurt van wedstrijdparcoursen en voorkom dat u
wedstrijddeelnemers stoort.
1

.

C. Veilig varen op de plassen
1. Veiligheid en plezier gaan op het water samen. Recreëren op het water is, zeker bij mooi
weer, heel plezierig. Maar blijf alert, er kunnen altijd dingen gebeuren die direct actie
vereisen. Dus relax maar blijf wel serieus. Respecteer ieders genot.
2. Een schipper blijft altijd nuchter.
3. Geef elkaar de ruimte. Er is voldoende ruimte op de plas, je hoeft nergens persé naar toe en
je hebt de tijd. Dus waarom niet wat ruimer afstand houden van andere watersporters.
4. Zeilers en roeiers gaan voor op motorbootvaarders. Een motorboot is vele malen
makkelijker te manoeuvreren dan een zeil-, roeiboot of kano. Geef daarom aan deze
categorie altijd voorrang en voorkom golfslag bij kanoërs en roeiers.
5. Niet varen waar gezwommen wordt. Vaar nooit te dicht langs zwemmers, houd ruime
afstand. Als er vanuit de boot wordt gezwommen, altijd de motor uit! Gebruik een
schroefbeschermer. Dit voorkomt, dat zwemmers in direct contact kunnen komen met een
draaiende schroef.
6. Slepen. Gebruik drijvende lijnen bij het slepen. Dit voorkomt, dat een lijn verstrikt kan raken
in de schroef, waardoor je stilliggend een obstakel wordt van andere watersporters. Houd de
sleeplijnen voldoende lang!
7. Ritsen bij de doorgangen. Op de plas is meer dan voldoende ruimte, maar bij de doorgangen
is het soms dringen. Doe dat niet en laat ook hier, met respect, ruimte en anderen voor.
Ritsen voorkomt irritatie en gescheld.

D. Handhaving
De controle op vaargedrag en bezit van een vaarontheffing wordt uitgeoefend door de BOA van de
gemeente Bodegraven-Reeuwijk en de politie. Bij overtreding wordt een boete opgelegd. Dit geldt
ook voor het ontbreken van de sticker op uw vaartuig of het niet aanwezig zijn van de ontheffing (het
formulier); dit komt u op een forse boete te staan.

E. Hardvaarders
Er komen veelvuldig klachten binnen over overlast door hard varende boten in het Reeuwijkse
plassengebied. Te hard varen is gevaarlijk (kans op aanvaringen, overvaren van zwemmers) en zeer
slecht voor het gebied en milieu. Daarom wordt te hard varen streng gestraft en kan het bij herhaling
leiden tot de inbeslagname van de motor. Houdt u daarom aan de voorgeschreven snelheid van
maximaal 6 km per uur!
In samenspraak met het Openbaar Ministerie is het volgende beleid voor hardvaarders vastgesteld:
-

Bij een eerste snelheidsovertreding op het water volgt een (politie)transactie;
Bij een tweede constatering van de overtreding van de snelheid, in datzelfde jaar, wordt de
motor van de boot in beslag genomen;
Deze motor blijft in beslag tot de zitting, waarbij de dader wordt berecht voor de
snelheidsovertreding en de rechter neemt de beslissing over de inbeslagname.
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F. Met welk vaartuig voor recreatie mag je in Nederland varen?
Type vaartuig

Minimum leeftijd

Vaarbewijs verplicht

Zeil- en roeibootjes, korter dan 7 meter

Alle leeftijden

Nee

Open motorboot, korter dan 7 meter,
maximum snelheid 13 km/u

12 jaar

Nee

Motorboot en zeilboot, korter dan 15
meter, maximum snelheid 20 km/u

16 jaar

Nee

Snelle motorboot, jetski en
waterscooter, harder dan 20 km/u

18 jaar

Ja

Alle boten langer dan 15 meter

18 jaar

Ja

 Een vaarbewijs is een schriftelijk bewijs, dat de bevoegdheid geeft een vaartuig te besturen (te
vergelijken met een rijbewijs).
Let op: Met maximum snelheid wordt bedoeld de maximale snelheid die een vaartuig kan varen, niet
de snelheid waarmee wordt gevaren. Voorbeeld: Een kind van 13 jaar vaart in een open motorboot
van 6,5 meter en houdt een snelheid aan van 6 km/u. De boot kan echter een snelheid halen van 15
km/u. Het kind is in overtreding, want het mag alleen in een open motorboot varen met een
maximum snelheid van 13 km/u.
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