
Landelijk geldt een maximumsnelheid van 20 
km/u op het water, tenzij dit ter plekke anders 
is aangegeven. Dit geldt voor snelle motorboten, 
waterscooters en jetski’s. 
Houd rekening met elkaar en met de natuur. Te 
snel varen veroorzaakt schade aan natuurlijke 
oevers. Door golfslag kunnen vogelnesten 
wegspoelen en oevers afbreken. 
Snelvaren is alleen toegestaan op de daarvoor  
aangewezen snelvaargebieden. Kijk op de kaart via 
www.itfryskegea.nl/gedragsregels/varen

GedraGsreGels óp en rond het water

Liefhebber van sup, kano, kite of (zeil)boot? It Fryske Gea 
heet je van harte welkom. Onze Friese wateren zijn prachtig!
Om jou als bezoeker zoveel mogelijk te laten genieten van de 
natuur én de natuur zo min mogelijk last te laten ondervinden, 
gelden er gedragsregels. Op land en water. 
In deze flyer lees je meer over de gedragsregels op en rond 
het water. Je vindt ze terug op de borden in onze gebieden en 
op www.itfryskegea.nl/gedragsregels

Ook in de winter gelden er regels op het water. 
Zie je een gele boei met een blauwe sticker met 
‘vogelrustgebied’? Blijf dan uit dit gebied. Tussen 1 
oktober en 1 april zijn deze gebieden een belangrijke 
rustplek voor onze ‘wintergasten’. Trekvogels eten 
en rusten hier om zo voldoende aan te sterken. Bij 
verstoringen ontstaat er onrust. Vogels verliezen veel 
energie bij het opvliegen. Wanneer dit vaker gebeurt, 
vermijden ze het gebied. 

‘Geniet en vaar bewust, gun vogels in de 
winter hun rust’

De Friese IJsselmeerkust en de Alde Feanen 
zijn Natura 2000-gebied (Europees beschermd). 
Delen van deze gebieden zijn afgesloten voor 
publiek. Hier rusten, foerageren en broeden 
vele (water)vogels. Hoe geruisloos je ook bent 
op het water, jouw aanwezigheid zorgt voor 
verstoring.
Je herkent de verboden gebieden aan de 
bebording in het water. In het IJsselmeer liggen 
ook speciale boeien die de verboden gebieden 
markeren.  

VOGeLrustGebIeden

waterspOrt daar waar het maG

maxImum sneLheId

meer regels als bestuurder en schipper van 
snelle motorboten, waterscooters en jetski’s

De bestuurder:
•	 Is minimaal 18 jaar
•	 Is in bezit van een vaarbewijs
•	 Is in bezit van een registratiebewijs
•	 Heeft en gebruikt een dodemansknop aan boord
•	 Draagt een reddingsvest bij staand besturen van  

het vaartuig
•	 Heeft voor elke opvarende een reddingsvest  

aan boord en binnen handbereik



Je hebt gesproken met 
een boa (buitengewoon 
opsporingsambtenaar) 
van It Fryske Gea. Boa’s 
kunnen informatie 
geven over het gebied 
en uitleg over de 
regels. Ze kunnen ook 
handhaven en een 
bekeuring uitschrijven, 
als je je niet houdt aan 
de gedragsregels. 

Goed voorbereid op pad

per gebied kunnen de gedragsregels, routes en voorzieningen 
anders zijn. Kijk op de borden welke regels er gelden. Om 
goed voorbereid op pad te gaan kun je de gedragsregels ook 
terugvinden op www.itfryskegea.nl/gedragsregels. 
naast de regels op het water, staan hier ook andere 
gedragsregels. 
de routes en leuke informatie over de natuur in It Fryske Gea 
vind je terug op www.itfryskegea.nl/natuurgebieden

Je trouwe viervoeter gezellig 
mee het water op? Kijk op 
de bebording of honden zijn 
toegestaan in de gebieden 
waar je aanmeert. Houd je 
hond altijd aan de lijn. 
Hoe goed jouw hond ook 
luistert, de gevolgen van loslopende honden in de 
natuur kunnen groot zijn. In de gebieden langs het 
water rusten, broeden en schuilen veel kwetsbare 
dieren. 

Ben jij graag op het water met je sup, kano, (zeil)
boot of ander vaartuig? Ga alleen aan wal op 
plekken waar met borden staat aangegeven dat dit 
is toegestaan. 
Aanmeren in het riet kan grote schade veroorzaken. 
Er leven veel kwetsbare diersoorten in de gebieden 
langs het water. 
Naast bebording van It Fryske Gea vind je langs de 
kant ook aanlegplaatsen van de Marrekrite. Kijk ook 
op www.itfryskgea.nl/gedragsregels/varen

Open (kamp)vuren zijn 
altijd verboden. Naast 
grote kans op natuur-
branden geeft dit over-
last voor dieren. 
Ook BBQ’en is niet altijd 
toegestaan. 
Op de borden vind je de 
regels rond het verblijven 
op een plek langs de 
waterkant.

Geen vuilcontainer in 
de buurt? Neem je afval 
dan mee naar huis. Gooi 
geen afval in het water 
en laat dit niet achter bij 
de aanlegplaats.
Op veel aanlegplaatsen 
van de Marrekrite zijn 
vuilcontainers aanwezig 
waarin je je afval netjes 
kwijt kan. 

geen (open) vuur

neem Je aFVaL meehOnden aan de LIJn

weet waar Je aan waL Gaat

aanGesprOKen?


