Genieten van het Hollands Diep

Wat zijn de regels?
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Het Hollands Diep is een bijzonder
natuurgebied met veel recreatiemogelijkheden. U kunt er wandelen, fietsen,
zwemmen, sportvissen en varen. We
willen de dieren die hier leven en hun
leefomgeving beschermen. Daarom is
niet ieder gebied toegankelijk.
Het open water van het Hollands Diep en
de buitendijkse natuurgebieden langs de
oevers zijn voor eenden, ganzen en zwanen
een belangrijke plek om te rusten en te
eten. Ook broeden lepelaars en kluten in
het gebied. Het Hollands Diep is een 
plek waar trekvissen, zoals houtingen,
opgroeien. Langs het water liggen natuur

gebieden met riet, slikoevers, weidegrond
en ooibossen. In deze natte gebieden
leven onder meer de bever en de noordse
woelmuis.
Afgesloten gebieden zorgen voor rust
Vogels die worden verstoord, vinden niet
voldoende voedsel en rust om weer op
kracht te komen na hun reis uit het zuiden.
Ook bestaat de kans dat broedvogels hun
eieren in de steek laten. Daarom is de
toegang tot een aantal beschermde
gebieden het hele jaar verboden (artikel 2.5,
lid 3 Wet natuurbescherming). Op de kaart
ziet u welke gebieden dit zijn. In de overige
gebieden kunt u wel wandelen.

Er is veel moois te zien in het Hollands Diep. Mens én dier kunnen van de natuur genieten,
zolang de regels worden gevolgd.
Rijkswaterstaat

De spelregels voor het Hollands Diep
Vaar en vis alleen op de plekken waar dit mag. Dit staat aangegeven
op de kaart en is ter plaatse aangegeven met boeien en borden.
Vissen is niet toegestaan in de havenbekkens van de Haven Moerdijk.
Vaart u met een snel voertuig? Houd uw snelheid goed in de gaten.
Op de kaart staat aangegeven welke snelheid waar is toegestaan.
Denk ook aan uw vaarbewijs en het Binnenvaart Politie Reglement
(BPR). Meer informatie over de vaarregels en de snelvaargebieden
vindt u op www.varendoejesamen.nl.
Wanneer u gaat vissen moet u altijd de VISpas bij u hebben.
Deze bestelt u op www.vispas.nl. Houd u aan de wetgeving die
hierbij geldt.
Neem afval altijd mee naar huis. Zo zorgt u ervoor dat de
natuur schoon blijft.

Houd het volume van muziek laag.

Samen beschermen we de natuur in Nederland. Wees in elk
natuurgebied bewust van wat wel en niet mag en spreek anderen
aan als ze regels overtreden.
Kitesurfen is verboden.

Drones zijn in de afgesloten gebieden niet toegestaan.

Handhavers van natuurbeherende organisaties, politie, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
en Sportvisserij Zuidwest Nederland controleren dagelijks in de natuurgebieden.
Bij overtredingen volgen boetes.
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Hier volgt een alternatieve tekst

Legenda
NL

Type hier de
hoofdstuk titel

Type hier de
hoofdstuk titel

Niet toegankelijk
Waterskilocatie
Maximale Vaarsnelheid:
- 9 km/uur
- 20 km/uur
- > 20 km/uur - snelvaren
Trailerhelling
Zwemlocatie
UK

TypeNothier
accessiblede hoofdstuk inleiding, deze tekst begint
Water ski location
altijd
op sailing
de helft
van de pagina en bouwt naar
Maximum
speed:
H
- 9 km/hour
O
boven
op.
- 20 km/hour
L
- > 20 km/uur - fast sailing
Trailer slope
Swimming location
DU
Nicht zugänglich
Wasserski Standort
Maximale Segelgeschwindigkeit:
- 9 km / Stunde
- 20 km / Stunde
- > 20 km/uur - Schnelles Segeln
Anhänger Steigung
Badeplatz
FR
Pas accessible
Emplacement de ski nautique
Vitesse de navigation maximale:
- 9 km / heure
- 20 km / heure
- > 20 km / heure - navigation rapide
Pente de la remorque
Lieu de baignade
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Type hier de hoofdstuk inleiding, deze tekst begint
altijd op de helft van de pagina en bouwt naar
boven op.
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Natura 2000
Het Hollands Diep is een Natura2000gebied. Natura 2000 is een netwerk
van beschermde natuurgebieden in
Europa. Kijk voor meer informatie op
www.rwsnatura2000.nl.
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