
Berichten vaarrecreatie coronavirus 
 

Watersportverbond: 
Wat betekent het coronavirus voor de booteigenaar die zelf het water op 

wil? 
“Varen is (nog) toegestaan. Of individueel toegang tot eigen boten en het 

water mogelijk is, hangt af van de lokale toegang en ontsluiting. 

Rondhangen in de haven of contact met het aanwezige (vrijwillig) 

personeel is normaal gesproken gezellig, maar nu ongepast. Wij 

vertrouwen op de verantwoordelijkheid van verenigingen en watersporters 

om in lijn met de maatregelen en adviezen te handelen.” 

Varen mag dus nog steeds, op eigen verantwoordelijkheid en met de 

(morele) oproep achter de maatregelen: vermijd contact, geen 

groepsgebeuren en houd 1,5 meter afstand. Praktisch betekent dit dat 

varen alleen nog mogelijk is als individu of met het gezin. Ook toegang tot 
eigen boten en het te water laten van boten kan plaatsvinden. Maak van 

de tewaterlating geen groepsactiviteit, tref voorzorgsmaatregelen voor 

vrijwilligers en/of personeel en gebruik het gezonde verstand. Als een 

vereniging dit niet kan faciliteren, bijvoorbeeld vanwege de gezondheid 

van vrijwilligers, personeel of de logistiek van de gebouwen, dan begrijpen 

we dit ook en respecteren we dit besluit.  

Minister-president Mark Rutte zei tijdens de persconferentie: "Een frisse 

neus halen mag." Varen valt - op een gepaste en verantwoordelijke 

manier - onder deze uitspraak, maar blijf zoveel mogelijk thuis. Wij 

vertrouwen op de verantwoordelijkheid van verenigingen en watersporters 

om in lijn met de maatregelen en adviezen te handelen. Het 

Watersportverbond wenst u veel sterkte en vooral een goede gezondheid.  
 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 

“Je mag binnen Nederland zeilen, maar we adviseren om sociaal contact 

te vermijden. Men moet te allen tijde het gezond verstand blijven 

gebruiken.” 

 

Omrop Fryslân: 

Jachthavens Waddeneilanden dicht door coronavirus  

De jachthavens op de Waddeneilanden gaan tot 1 juni dicht in verband 

met het coronavirus en de maatregelen van de overheid. Dat is 

dinsdagochtend besloten tijdens een overleg van de overkoepelende 

Stichting Jachthavens Waddeneilanden.  

Stichtingsvoorzitter Jook Nauta maakte het besluit dinsdag tussen de 

middag bekend op Omrop Fryslân in het radioprogramma No yn Fryslân.  

"Na overleg hebben we als jachthavens een gezamenlijke beslissing 

genomen om tot 1 juni alles gesloten te houden dan wel te sluiten. We 
kunnen in de jachthavens niet voldoen aan het afstandscriterium", aldus 

Nauta. Het houden van anderhalve meter afstand is het probleem, zowel 

op de steigers als bij de sanitaire voorzieningen. Zie ook 

https://www.waddenhavens.nl/ 

https://www.waddenhavens.nl/


 

Zeilen: 
Steeds meer havens dicht 

25-03-2020: Naast de Waddenhavens heeft ook de Compagnieshaven in 

Enkhuizen besloten dicht te gaan. 

 

Facebook: 
BATAVIA HAVEN VOORLOPIG GESLOTEN VOOR PLEZIERVAART 
Hoewel wij verwachten dat iedere Nederlander de richtlijnen met betrekking tot het 
voorkomen van de verspreiding van het Coronavirus goed opvolgt, hebben wij 
gemeend er goed aan te doen de haven voorlopig te sluiten voor Pleziervaart. Wij 
denken dat varen met een plezierjacht niet valt onder het "noodzakelijke reizen". 
Inmiddels ligt er een flink aantal schepen met bemanning afgemeerd in de Batavia 
Haven. Deze schepen en dus ook hun bemanningen kunnen geen kant op. Ook in het 
belang van deze mensen sluiten wij de haven tot nader order voor de pleziervaart. 
Havendienst Batavia Haven 

 

Varen doe je samen: 
Winterbediening bruggen en sluizen zijn op verschillende plekken verlengd 

wegens coronavirus. Vanuit diverse gebieden bereiken ons berichten dat 

de bedientijden van bruggen en sluizen die in het winterseizoen gelden tot 

nader order te verlengd worden. Normaal gesproken zou per 1 april het 

zomerregime voor bediening in werking treden, maar dat is nu in ieder 

geval uitgesteld tot 6 april 2020. Dit is in de provincies Noord-Holland en 

Zuid-Holland zeker het geval. Als je gaat varen, zorg dan dus dat je voor 

vertrek, je route checkt!  

 
Bediening bruggen en sluizen 

25-03-2020: Start vaarseizoen Overijssel uitgesteld tot 1 juni 

Het recreatieve gebruik van het water leidt tot meer mobiliteit en 

mogelijke contactmomenten. Daarom heeft de provincie Overijssel 

besloten om de bruggen en sluizen in Overijssel tot 1 juni op basis van 

het winterregime te bedienen. Dit betekent dat er alleen bediening op 

afroep mogelijk is voor beroepsvaart en hulpdiensten. Recreatieve vaart is 

tot 1 juni niet mogelijk. Alleen noodzakelijke recreatieve vaarbewegingen 

kunnen via de Inspectie Scheepvaart van de provincie Overijssel 

aangevraagd worden. Denk hierbij aan het verplaatsen van een boot van 

een werf naar een woning. De provincie neemt deze maatregelen in 

navolging van de richtlijnen van rijksoverheid en het RIVM. 
 
 

GIC Groninger Internet Courant 

Provincie Groningen 

25 mrt 2020, 16:04 

Corona: winterbedieningstijden voor bruggen en sluizen 
De provincie Groningen heeft besloten de bruggen en sluizen te bedienen 

volgens de tijden die in de winter gelden. 

Dit geldt voorlopig voor onbepaalde tijd en is afhankelijk van de verdere 

ontwikkelingen rondom het coronavirus, zo meldt de provincie. 



 

Minimale bezetting 

Deze maatregel is van toepassing op alle vaarwegen, bruggen en sluizen in 

beheer bij de provincie. Daarnaast is er een minimale bezetting op de sluizen van 
Farmsum, Gaarkeuken, Lauwersoog en Oostersluis.  

 

https://compagnieshaven.nl/ 
26-3-2020 In Enkhuizen zijn de Compagnieshaven (de marina) en de 
gemeentehaven vanaf vandaag voor passanten gesloten. 
 

 
Als Vereeniging varen wij op de adviezen en maatregelen van de 

Nederlandse Rijksoverheid met betrekking tot het coronavirus. Op 

maandag 23 maart is een aangescherpt pakket maatregelen gegeven door 

de Rijksoverheid. Eén van die maatregelen is het voorkomen van 

groepsvorming: “Dit betekent dat er op deze plaats geen groepsvorming 

mag plaatsvinden met meer dan 3 personen.Van verboden groepsvorming 

is sprake als drie of meer mensen niet de 1,5 meter afstand in acht 

nemen en die geen huishouden vormen.” 

  
Ook de Koninklijke zal in haar havens de maatregelen moeten 

aanscherpen om boetes en/of een algehele sluiting te voorkomen.  

Wij zijn van mening dat ligplaatshouders nog steeds op hun eigen schip 

mogen zijn. Echter, het is de eigen verantwoordelijkheid van de 

ligplaatshouder om te beoordelen of men wel of niet naar de haven komt 

(om gebruik te maken van uw eigen schip). De Koninklijke vloot - alle 

schepen en ergometers in eigendom van of in bruikleen aan de 

Vereeniging - zijn níet te gebruiken.   

  

Voor het bezoeken van de haven zal gelden: 

• Heeft u klachten als kuchen, hoesten en/of verkouden bent of koorts 

hebt: blijf thuis. 

• Het havenkantoor is gesloten, de havenmeester is per telefoon of e-
mail bereikbaar gedurende werktijd.  

• Indien u elkaar tegenkomt op de haven dan de gewenste adviezen 

in acht nemen: hou afstand tot elkaar (minimaal 1,5 meter) en géén 

hand geven. 

• Houdt u aan het voorkomen van groepsvorming: niet meer dan 3 

personen bij elkaar. 

• De dames- en herenkleedkamers (wc en douche) blijven open; 

controleer voordat u naar binnen gaat hoeveel personen er binnen 

zijn (even roepen): tot maximaal drie personen kunnen in een 

kleedkamer zijn.  

• Heeft u eigen faciliteiten aan boord dan de kleedkamer vermijden. 



Wij gaan er vanuit dat alle ligplaatshouders, die de haven bezoeken, de 

verantwoordelijkheid nemen deze maatregelen strikt te volgen om een 

algehele sluiting te voorkomen. Help elkaar en wijs elkaar vriendelijk op 

de te nemen maatregelen. Zo kunnen we allemaal genieten om het schip 

vaarklaar te maken voor al die heerlijke zonnige dagen waar we zo naar 

uitkijken 
 

Waddenunit en Staatsbosbeheer 23- maart 2020 

Vanmiddag is door Staatsbosbeheer en de Waddenunit besloten om het 
vogelwachtseizoen op de Engelsmanplaat tot nader order op te schorten in 

verband met het Corona virus. Redenen zijn dat de richtlijnen ten aanzien 

van Corona moeilijk te waarborgen zijn. Zodra de richtlijnen versoepelen 

en het verantwoord is, gaat het seizoen op de Engelsmanplaat voor de 

vogelwachters beginnen. 

 


