Het Binnenvaartpolitiereglement

Beroepsvissers en sportduikers

De Oosterschelde is een van de openbare wateren in Nederland waar het Binnenvaartpolitiereglement van toepassing is. In het
Binnenvaartpolitiereglement zijn de verkeersregels opgenomen waaraan de vaarweggebruikers zich hebben te houden. Ook
voor de sportduiker bevat het Binnenvaartpolitiereglement enkele van belang zijnde regels. Deze zijn hieronder opgenomen en
voorzien van enige aanvullende informatie.

Beroepsvissers en sportduikers hebben interesse in veelal dezelfde gebieden in de Oosterschelde. De sportduiker voor de
hobby en de beroepsvisser voor zijn werk. Als beiden elkaar respecteren kunnen zij zonder problemen van dezelfde gebieden
gebruik maken. Bedenk wel dat de beroepsvisser voor zijn broodwinning op het gebied is aangewezen. Het spreekt daarom
voor zich dat de sportduiker rekening houdt met de beroepsvisser terwijl de beroepsvisser op zijn beurt alert is op de eventuele
aanwezigheid van sportduikers!

Artikel 3.38 – Teken bij een duiker te water
1. Een schip dat gebruikt wordt bij het duiken moet, behalve de bij artikel 3.08, respectievelijk artikel 3.20 voorgeschreven
tekens, als bijkomend teken voeren:
de internationale seinvlag “A” dan wel een replica daarvan vervaardigd van
niet buigzaam materiaal, op een zodanige hoogte en op een zodanige wijze
dat deze van alle zijden zichtbaar is.
’s Nachts moet dit teken zodanig zijn verlicht, dat het duidelijk zichtbaar is.
2. Het bijkomende teken, bedoeld in het eerste lid, mag ook worden getoond bij duikwerkzaamheden die vanaf de wal worden
uitgevoerd.

De beroepsvisser markeert de gebruikte vistuigen met een joon (boei voorzien van een vlag) aan de vloedzijde en een boei
zonder vlag aan de ebzijde. Kreeftenkorven daarentegen worden aan beide zijden gemarkeerd met een boei zonder vlag.
Let er op dat de boeien ver uit elkaar kunnen liggen! Met name bij wargaren/staand want is dit het geval (soms zelfs honderden
meters!) terwijl deze vistuigen voor de sportduiker bovendien slecht zichtbaar zijn. De vistuigen zijn voorzien van een bordje,
joon of boei waarop duidelijk leesbaar is vermeld het letterteken en het nummer van het vissersvaartuig dan wel – indien zonder
vaartuig wordt gevist – het vergunningnummer. De meest gebruikte vistuigen in de Oosterschelde zijn hieronder afgebeeld.

Tip: Aansluitend bij lid 2 van artikel 3.38 wordt ook de sportduiker aangeraden bij duiken die vanaf de wal worden ondernomen
zoveel mogelijk de internationale seinvlag “A” te voeren! Plaats deze seinvlag dan goed zichtbaar op de wal. Immers, de
scheepvaart mag ook buiten het betonde vaarwater varen en met name de visserij en recreatievaart doen dit veelvuldig.
Laat andere vaarweggebruikers dus zien waar gedoken wordt!
Artikel 8.08 – Watersport zonder schip
1. Een persoon die zwemt dan wel die op andere wijze watersport bedrijft zonder gebruik te maken van een schip moet voldoende afstand houden van een varend schip of een varend drijvend voorwerp dan wel van een drijvend werktuig in bedrijf.
2. Zwemmen, watersport zonder gebruik te maken van een schip en onderwatersport zijn verboden:
a. op een wachtplaats of in de onmiddellijke nabijheid van een brug, een sluis of een stuw;
b. in gedeelten van de vaarweg bestemd voor de doorgaande scheepvaart;
c. in routes van veerponten;
d. in havens en nabij de ingangen daarvan;
e. in de nabijheid van meergelegenheden;
f. in gebieden aangewezen voor snelvaren of waterskiën;
g. in de door de bevoegde autoriteit aangewezen gebieden.
3. De bevoegde autoriteit kan vrijstelling of ontheffing verlenen van het tweede lid, onder b en g. Aan de vrijstelling of
ontheffingen kunnen voorschriften worden verbonden.
Toelichting: Aan de hand van artikel 8.08 en een door de bevoegde autoriteit (Rijkswaterstaat Zeeland) voor de Oosterschelde
opgesteld besluit, is te bepalen waar wel en waar niet in de Oosterschelde de duiksport mag worden beoefend. Voor het gemak
van de sportduiker is een en ander weergegeven op de kaart in deze folder. In de rode gebieden is het duiken verboden op
basis van het Binnenvaartpolitiereglement!

Duiken op en nabij schelpdierpercelen
Het duiken bij de eerste twee noordelijke pijlers van de Zeelandbrug (aan de kant van Zierikzee) is toegestaan maar vraagt om
extra aandacht van de sportduiker. Deze duiklocatie ligt namelijk
op een schelpdierperceel welke wordt gepacht door de eigenaars
van de kotter ZZ-6. Zij komen hier regelmatig (veelal met hun
kotter ZZ-6 en incidenteel met een andere kotter) en vissen dan
tot dicht langs de pijlers en de wal. Kijk dus goed vóórdat het
water wordt ingegaan of men bezig is met vissen en raadpleeg de
eventuele bekendmakingen van de vissers op het informatiebord
ter plaatse. Wordt er gevist? Ga dan naar een andere duiklocatie!
Deze spelregel geldt overigens ook voor andere duiklocaties zoals
bij de Val, Noordbout, Plompe Toren en Gorishoek. Ook dit zijn
De ZZ-6. Foto: M. Kouijzer
duiklocaties op of nabij schelpdierpercelen.
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Komt u tijdens het duiken vistuigen tegen? Kijken mag maar aankomen niet! Mocht u ongemarkeerde vistuigen tegenkomen,
meldt dit dan bij de waterpolitie of bij de Vereniging van Beroepsvissers Zuid-West Nederland. Indien u in een vistuig bent
terechtgekomen en schade aan dat vistuig heeft veroorzaakt, meldt dit dan eveneens zodat de schade kan worden geregeld.

Colofon

Informatie

Dit is een gezamenlijke uitgave van:
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat Zeeland
telefoon: (0118) 62 20 00
Provincie Zeeland
telefoon: (0118) 63 14 00
Korps landelijke politiediensten
Waterpolitie/Unit Zeeuwse Stromen
telefoon: (0113) 39 63 00
Foto voorpagina:
R. Smit
Illustraties vistuigen:
H. van Schoonhoven
Vormgeving/Drukwerk:
Koninklijke drukkerij Broese & Peereboom B.V.
Druk:
Juni 2006
Oplage:
100.000 exemplaren

Nederlandse Onderwatersport Bond
telefoon: (030) 25 17 014
www.onderwatersport.org

Hoewel deze folder met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

Onderwatersport
in de Oosterschelde

Vereniging van Beroepsvissers Zuid-West Nederland
telefoon: (0113) 57 60 66
e-mail: pomossel@zeelandnet.nl
Nationaal Park Oosterschelde
telefoon: (0113) 21 16 75
www.npoosterschelde.nl
Voor vragen over deze folder kunt u contact opnemen met
Rijkswaterstaat Zeeland of met de landelijke informatielijn
van Rijkswaterstaat, bereikbaar via 0800 – 8002 of
www.08008002-rijkswaterstaat.nl

abcdefgh

opq

De Oosterschelde: uniek duikgebied in Zeeland!
Burgh-Haamstede

Duiken is voor menigeen niet alleen een sportieve bezigheid, het is vaak een ware passie. Een passie die in de Oosterschelde
naar hartelust kan worden beleefd! De Oosterschelde staat immers bekend om de vele schitterende en unieke planten en
dieren. Om te kunnen genieten van deze betoverende onderwaterwereld komen jaarlijks vele tienduizenden sportduikers
naar de provincie Zeeland. Niet alleen de Nederlandse duikers weten de Oosterschelde te vinden, ook de Belgische, Franse
en Duitse duikers hebben de Oosterschelde inmiddels ontdekt. Om iedereen op een prettige en vooral veilige manier van
de Oosterschelde gebruik te kunnen laten maken, zijn er spelregels nodig. Deze spelregels zijn opgesteld door de rijks- en
provinciale overheid in overleg met onder andere de waterpolitie en de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB). In deze
folder wordt een uiteenzetting gegeven van de belangrijkste spelregels, de verboden duikgebieden en interessante duiklocaties.
Illustraties van de meest gebruikte vistuigen, diverse telefoonnummers en verwijzingen naar relevante websites completeren het
geheel.
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Het Nationaal Park Oosterschelde is het grootste nationale park van Nederland. Het gebied herbergt unieke planten en dieren
welke onder meer zijn te danken aan de getijdenbeweging. Om blijvend te kunnen genieten van al het moois dat het Nationaal
Park Oosterschelde onder water biedt, is het duikers verboden planten en dieren mee te nemen. Slechts uit oogpunt van
wetenschappelijk onderzoek of educatie kan hier onder voorwaarden beperkt toestemming voor gekregen worden. In de
Provinciale Milieuverordening Zeeland is dit als volgt geregeld:

Wissenkerke

Stavenisse
59

Kamperland
Kats60

Artikel 4.4.4.1
1. Het is degene die duikt, snorkelt of zich anderszins onder het wateroppervlak bevindt, verboden planten en wieren uit te
steken, af te snijden of te vervoeren, dan wel dieren nodeloos te verontrusten, te vangen, te doden, te vervoeren of dit te
pogen, of in het algemeen schade aan de natuur toe te brengen.
2. Het is degene als bedoeld in het eerste lid verboden voorwerpen bij zich te hebben, die kennelijk tot doel hebben om
daarmee planten, wieren of dieren te vervoeren of te bemachtigen.
3. Het is de duiker of snorkelaar verboden op of in de nabijheid van een duiklocatie planten of dieren voorhanden te hebben.
4. Gedeputeerde Staten kunnen ontheffing verlenen van de in dit artikel genoemde verboden.
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Daarnaast is ter bescherming van de natuur in het Oosterscheldegebied de zogenaamde gebiedsbescherming van de Europese
Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn (Natura 2000) van toepassing. Voor het duiken in de Oosterschelde levert dit vrijwel geen
beperkingen op. Wel is ter bescherming van de zeehonden en de vogels in het westelijke deel van de Oosterschelde (nabij de
Stormvloedkering) de toegang verboden. Ook op de Vondelingsplaat is de toegang verboden. Die gebieden zijn op de kaart in
deze folder met oranje aangegeven als verboden duikgebied (Natuurgebied)!
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Duiken verboden

Restanten van onder water gelegen bebouwing, oude scheeps- en vliegtuigwrakken en dergelijke genieten bescherming op
grond van de Monumentenwet 1988. Het is verboden deze te beschadigen, op te graven of anderszins in gevaar te brengen.
Indien men iets vindt waarvan redelijkerwijs vermoed kan worden dat het een archeologisch monument betreft, is men verplicht
daarvan binnen drie dagen aangifte te doen bij de burgemeester van de gemeente waar de vondst is gedaan.
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Diving prohibited

Duiken verboden
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Dive site

zie www.onderwatersport.org

voir www.onderwatersport.org

siehe www.onderwatersport.org

see www.onderwatersport.org
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