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De politie staat voor veiligheid. Ook op het water. Samen met diverse partners 
surveilleren we op het water en op de stranden. Voornamelijk tijdens de zomer-
maanden als het watertoerisme in volle gang is. De landelijke en plaatselijke 
regelgevingen zijn bedoeld om iedereen op een veilige manier aan het water-
verkeer te laten deelnemen. Daarnaast handhaven we ook om het milieu schoon 
te houden en onze fl ora en fauna te beschermen. 

In deze folder geven we de belangrijkste highligts aan van de landelijke en 
plaatselijke regelgeving. De folder is niet volledig en er kunnen geen rechten aan 
worden ontleend. Voor actuele informatie, kijk op internet of vraag de eiland-
beheerder naar de regels die gelden op de eilandjes. 

Binnenvaartpolitiereglement (BPR)
Het BPR is eigenlijk de Nederlandse versie van de Europese ‘verkeersregels’ voor de 
binnenwateren. Het BPR geldt voor iedereen en voor elk vaartuig, zowel voor de 
beroepsvaart als voor de recreatievaart (inclusief roeiboten en surfplanken). 

Goed Zeemanschap
Onder Goed Zeemanschap wordt o.a. verstaan: 
•  Zorg voor een goed zicht naar alle kanten 
•  Kijk achterom of uw golfslag geen hinder met zich meebrengt 
•  Hinder de beroepsvaart niet 
•  Doe geen dingen die u niet beheerst
•  Zorg dat uw schip en uitrusting in orde zijn
•  Luister naar de weerberichten 
•  Laat kinderen en niet-zwemmers altijd een goed reddingsvest dragen 
•  Draag zelf onder slechte weersomstandigheden ook een reddingsvest 
•  Anker nooit in of nabij een vaarroute

Leeftijden
Voor het besturen van een schip dient de schipper bekwaam en tenminste 16 jaar 
oud te zijn. Dit geldt niet voor het sturen van een schip kleiner dan 7 meter dat 
niet sneller kan dan 13 km/u. Hiervoor dient de stuurman minimaal 12 jaar oud te 
zijn. Voor het besturen van een zeilschip kleiner dan 7 meter en een klein schip dat 
voortbewogen wordt door spierkracht is geen leeftijd bepaald. De stuurman moet 
echter wel bekwaam zijn.

Snelle motorboot
Een snelle motorboot is een klein schip dat sneller kan varen dan 20 km/u (speed-
boten, speedkruisers). Ook jachten, waterscooters en andere vaartuigen vallen 
hieronder als ze sneller kunnen varen dan 20 km/u. Er is een aantal eisen 
verbonden aan het varen met snelle motorboten: 
•   De schipper dient in het bezit te zijn van tenminste een Klein Vaarbewijs (op 

aangewezen wateren heeft u ook Klein Vaarbewijs II nodig, bijvoorbeeld op het 
IJmeer en Markermeer). 



•  Het vaarbewijs dient getoond te kunnen worden.
•  De bestuurder moet minstens 18 jaar en bekwaam zijn.
•  De snelle motorboot dient voorzien te zijn van een registratienummer 

(het Y-nummer: aanvraag bij postkantoor). Het bijbehorende registratiebewijs 
moet onmiddellijk getoond kunnen worden.

•  Voor iedere opvarende moet een reddingsvest onder handbereik zijn. Het oude 
drijfmiddel is niet meer toegestaan. De bestuurder die staande een snelle motor-
boot bestuurt is verplicht een reddingsvest te dragen.

•  De boot moet voorzien zijn van een deugdelijke stuurinrichting.
•  De bestuurder moet de verplicht aanwezige dodemansknop gebruiken, zodat bij 

onderbreking van de besturing de motor uitgeschakeld wordt.
•  Er moet een brandblusapparaat aan boord zijn.
•  De boot moet voorzien zijn van een geluiddempende en deugdelijke uitlaat.
•  Het is verboden onnodige geluidshinder te veroorzaken.
•  Indien uw schip is uitgerust met marifoon, radar en dergelijke, dienen de hier-

voor benodigde documenten aan boord te zijn.

Overschrijding van de maximumsnelheid met 10 km/u: € 120,00
Overschrijding van de maximumsnelheid met 20 km/u: € 190,00

Waterskiën
Op verschillende wateren is er mogelijkheid tot waterskiën. Tijdens het water-
skiën moet de bestuurder van de boot uiteraard rekening houden met de overige 
watersport. De snelheid van de boot ligt bij iemand met twee ski’s tussen de 20 
en 35 km/u. Bij slalomskiërs (één ski) ligt de snelheid tussen de 34 en 58 km/u. Met 
wakeborden worden snelheden tussen de 20 en 40 km/u bereikt.

Kite- en windsurfen
Kitesurfen is vanwege de natuurbeschermingswet, maar ook binnen Binnenvaart-
politiereglement verboden op de Randmeren, met uitzondering van een gebied 
bij Strand Horst, ten zuiden van Harderwijk en aan het surfstrand in Muiderberg, 
links van de met drijfl ijnen afgezette zwemzone (tot aan de vaargeul). Binnen de 
betonning op het Wolderwijd wordt het kiten in het kader van een proef gedoogd. 
Windsurfen is overal toegestaan.

Snelvaren
Snelvaren in de regio Flevoland is niet toegestaan. Legaal snelvaren is bijna uniek 
in Nederland. Doe het daarom veilig en met inachtneming van de regels. Daarmee 
wordt een verbod op snelvaren in de toekomst voorkomen. 
Het veiligheidsaspect bij het omgaan met snelle motorboten is zeer belangrijk op 
de vaak dichtbevolkte wateren. De politie controleert daarom intensief en bij 
geconstateerde overtredingen wordt er bekeurd. Ook de eerste keer.



Nationale Wetgeving

Binnenvaartwet
Het IJmeer en het Markermeer worden tot de wateren gerekend die buiten de 
gewone binnenwateren vallen. Een schipper heeft op het IJmeer en het 
Markermeer een Klein Vaarbewijs II nodig. Het Klein Vaarbewijs I is nodig voor 
het varen op rivieren, kanalen en meren.

Scheepsvaartverkeerswet
Artikel 27 van de scheepvaartverkeerswet verbiedt een varend schip te voeren of te 
besturen, terwijl men onder invloed van een stof verkeert die vaardigheid tot het 
voeren of besturen kan beïnvloeden. Het maximaal toegestane alcoholpromillage 
in het bloed is van 0,8 naar 0,5 gegaan. Bij een alcoholpromillage van 1,8 zal het 
vaarbewijs ingevorderd worden.

Visserijwet

Nachtvissen
In de periode van 1 juni tot en met 31 augustus mag u in de meeste wateren ook 
’s-nachts vissen. De rest van het jaar is het niet toegestaan met de hengel te vissen 
twee uur na zonsondergang en één uur voor zonsopgang. Voor vergunninghou-
ders is het wel toegestaan als ze in het bezit zijn van een vergunning nachtvissen. 

Visstroperij
Op de Randmeren wordt in de periode van oktober tot en met mei regelmatig 
gestroopt met staand net op snoekbaars. De politie pakt in samenwerking met 
andere instanties de visstroperij aan door regelmatig te surveilleren en te dreggen 
naar staand net. Daarnaast is informatie van sportvissers en andere watersporters 
van essentieel belang. Indien u ongemarkeerde netten aantreft of andere zaken 
waarover u uw twijfels heeft, kunt u deze informatie doorgeven aan de politie via 
0900 8844.

Varen zonder geldig klein 
vaarbewijs I of II: € 500,00

Varen zonder gebruik te maken 
van de dodemansknop: € 220,00



Milieuwet 

Vuur
Open vuur en afvalverbrandingen zijn nergens toegestaan. Een barbecue 
aansteken kan natuurlijk wel, als u de boel later maar weer netjes opruimt. 
De natuur beschermingswet is ook in dit gebied van toepassing. Het verontrusten 
van de dieren is niet toegestaan. Geniet er van op redelijke afstand. 

Lozingsverbod
Per 1 januari 2009 mogen pleziervaartuigen geen toiletwater meer lozen in het 
oppervlakte water. Het lozingsverbod geldt voor alle nieuwe en bestaande 
Nederlandse en buitenlandse pleziervaartuigen met ingebouwd toilet, zoals 
beschreven in de Wet Pleziervaartuigen. Historische schepen van voor 1950 en 
wedstrijdschepen zijn uitgezonderd. Het verbod geldt voor alle Nederlandse 
wateren, inclusief het zeegebied tot 12 mijl uit de kust.

Plaatselijke regelgeving

Plaatselijke regels IJmeer, Gooimeer en Randmeren
IJmeer

•  Ten oosten van de lijn elektriciteitscentrale (halverwege Muiden en 
Amsterdam), Pampus en Flevoland mag men niet sneller dan 20 km/u.

•  Binnen 150 meter van de kust (ook de eilanden) mag men niet snelvaren. 
•  Vanaf de Hollandse Brug richting Amsterdam, dient een schipper op het IJmeer 

het Klein Vaarbewijs deel II te hebben om met een snelle motorboot of een 
schip groter dan 15 meter te mogen varen.

•  In de zomermaanden is er betonning aanwezig tussen de kunstmatig 
aangelegde eilandjes en Muiden. Buiten de betonning wordt het al snel 
ondiep. 

•  Snel varen mag op het IJmeer en het Markermeer als u ten oosten van de 
denkbeeldige lijn tussen de Pampushaven en de elektriciteitscentrale bij 
Muiden bent en op meer dan 250 meter uit de kustlijn.

De eilanden voor de kust van Muiden en Muiderberg; 
Hooft, Drost en Warrenaar zijn eigendom van Staatsbosbeheer. Daar geldt een 
aantal regels.
•  Het maken van open vuur is verboden.
•  Het is verboden afval achter te laten.
•  Het is verboden langer dan drie dagen een ligplaats in te nemen.



Gooimeer
Voor het Gooimeer en de daarin gelegen eilanden gelden de volgende regels.
•  In de vaargeul maximumsnelheid 20 km/u en daarbuiten max. 9 km/u.
•  Motorvaart is verboden in het gebied gelegen tussen Huizen en Naarden zo’n 

150 meter uit de kust. Dit is aangegeven met betonning.
•  Snelvaren/waterskiën is alleen toegestaan op de speciaal betonde banen in 

het Gooimeer. Deze zijn gelegen op circa 150 meter uit de Gooimeerdijk, nabij 
Almere Haven, of ten zuiden hiervan, het gemarkeerde gebied tussen de 
lichtboei GM41 en de groene ton GM37. Dit wordt aangegeven door gele 
tonnen. Speciaal voor de snelvaarbaan, halverwege de Gooimeerdijk, is een 
trailerhelling gecreëerd. U kunt deze trailerhelling bereiken via de rijksweg 
A6 afslag Almeerderzand of vanuit Almere-Haven.

De eilanden De Schelp en Huizerhoef
•  Het is niet toegestaan om langer dan 3 x 24 uur een ligplaats in te nemen.
•  Het is verboden open vuur te gebruiken.
•  Het is verboden afval achter te laten. 

Het Stichtse Strand
•  Het is verboden open vuur te gebruiken.
•  Honden worden op het strand niet toegelaten.

Loosdrecht
Snelvaren (sneller dan 12 km/u) op de Loosdrechtse Plassen is wel mogelijk. 
Daarvoor is een ontheffi ng nodig (verkrijgbaar bij VVV of Plassenschap). 
Geen ontheffi ng kan worden verleend aan motorboten langer dan 7.20 meter. 
De houders van een bedrijfsontheffi ng mogen op de Derde en Vierde Plas 
met motorboten langer dan 7.20 meter wel snelvaren ten behoeve van 
demonstraties en proefvaarten.

Eemmeer
•  In de vaargeul maximumsnelheid 20 km/u en daarbuiten max. 9 km/u.

Wolderwijd, Veluwemeer
•  Buiten de betonning is het Veluwemeer erg ondiep. 
•  Maximum snelheid 20 km/u in de vaargeul, daarbuiten 9 km/u.
•  Kitesurfers aan het Wolderwijd.

Drontermeer
•  Buiten de betonning is het erg ondiep. 
•  De maximum snelheid in de vaargeul is 20 km/u daarbuiten 9 km/u. 

Ketelmeer
•  Het gebied ‘IJsseldelta’ bestaat uit veel water, diverse eilandjes en bossages. 

Enkele eilandjes zijn ivm de diversiteit van vogels verboden gebied. Door 
middel van bebording is dat duidelijk gemaakt. 



Ketelmeer richting IJsselmeer
•  Snelvaren is alleen toegstaan ten westen van het IJsseloog, de lijn Ketelhaven, 

Schokkerhaven. 
•  Ten oosten van die lijn geldt weer de 20 km/u snelheidsbeperking.

Vossenmeer Ketelmeer richting Zwarte Meer
•  Maximum snelheid 20 km/u in de vaargeul, daarbuiten 9 km/u. 
•  Op het Zwarte Meer is het voor motorvaartuigen alleen toegestaan binnen de 

vaargeul te varen.
•  Maximum snelheid 20 km/u in de vaargeul, daarbuiten 9 km/u.
•  Kitesurfen is verboden.

Overige eilandjes
Het is niet toegestaan te recreëren op de volgende eilandjes in het randmeren-
gebied: Kadoelermeer, Vogeleiland, Reve, Abbert, De Kwak en De Krooneend. 

Almeerse binnenwateren
•  Op de Almeerse binnenwateren mag u niet harder varen dan 9 km/u.
•  Op de Noorderplassen niet harder dan 6 km/u. Dit geldt ook voor de Hoge en 

Lage Vaart. 
•  Tevens is het gebruik van een waterscooter of jetski verboden. Deze verboden 

gelden ook voor de Vaartplas en Larserbosvijver in Lelystad en de Reigerplas 
te Zeewolde. 

•  Ook mag u op/aan alle genoemde plassen niet waterskiën, wakeboarden, 
naaktrecreëren, barbecueën of een kampvuur maken.



www.politie.nl

Belangrijke telefoonnummers 
• Alarmnummer  1-1-2  (politie, brandweer & ambulance)

• Politie (geen spoed) 0900 88 44

• Dokterscentrale  0900 1515  (overdag)

•  Huisartsenpost   (avond en weekend)
 Gooi en Vechtstreek 0900-93 59
 Flevoland  0900-33 36 333

•  Milieuklachtenlijn 
 Noord Holland  0800-99 86 734
 Flevoland  0320-26 54 00

Handige internetadressen
www.politie.nl

www.vispas.nl

www.vaartips.nl

www.natuurmonumenten.nl

www.staatsbosbeheer.nl
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