
Mens ontmoet natuur
Spelregels

Spelregels in rustgebieden
In de rustgebieden is recreatie niet toegestaan.  

Er zijn een paar uitzonderingen: 

1.  Kanotochten naar de Hinderplaat zijn toegestaan, 

maar alleen in groepsverband en onder leiding van 

een gecertificeerde gids. In het Gat van Hawk, de 

vaargeul tussen de rustgebieden Slikken van Voorne 

en Hinderplaat, mogen boten niet harder varen dan 

7 knopen (13 km/u). Dicht bij het rustgebied Slikken 

van Voorne is de strandrecreatie in zones verdeeld. 

Borden op het strand geven aan op welke plaats een 

bepaalde activiteit is toegestaan.

2.  In het noordoostelijke deel van de Bollen van de 

Ooster, dicht bij de Kop van Goeree, zijn windsurfen, 

golfsurfen en kanoën toegestaan. Recreatie- en 

beroepsvaart mogen via een gemarkeerde corridor 

door het rustgebied Bollen van de Ooster varen 

met een maximale snelheid van 7 knopen (13 km/u).  

Zeilen en surfen zijn daar niet toegestaan. Het 

zuidoostelijke deel van de Bollen van de Ooster is 

tussen 1 april en 1 november toegankelijk.

3.  Het rustgebied Bollen van het Nieuwe Zand is alleen 

in de winterperiode gesloten, van 1 november tot  

1 mei. In de zomer mag men wel in dit gebied komen. 

Grens Natura 2000-gebied Voordelta

Grens bodembeschermingsgebied 

Rustgebied: geen activiteiten toegestaan (jaarrond)

Rustgebied: geen activiteiten toegestaan (winterperiode)

Rustgebied: recreatie onder voorwaarden toegestaan (jaarrond)

Corridor: langzame recreatie- en beroepsvaart
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Laagwater 

Langzaam komen de zandplaten boven 

het water uit. Het is alsof de natuur erop 

zit te wachten. Ieder plekje dat droogvalt, 

wordt onmiddellijk bezet. Al snel is het 

een drukte van belang. Scholeksters, rosse 

grutto’s en bonte strandlopers strijken 

neer. Ze doen zich te goed aan zeepieren, 

mosselen of kokkels. Ook de zeehonden 

zoeken een plekje op het droge. Even 

rusten in de zon. Een paar uur genieten de 

dieren van de rijk gedekte tafel, de warmte 

en de rust. Dan is het alweer voorbij.  

De vloed komt op en de zandplaat 

verdwijnt onder water.

Meer weten?
Op www.voordelta.nl leest u meer over de 

Voordelta, de natuurwaarden, de spelregels en 

het beheerplan. Hier vindt u ook voor welke 

activiteiten u een vergunning nodig heeft. 

Overtredingen of andere meldingen kunt u 

doorgeven aan de Provincie Zuid-Holland  

(070-4416111). De overheid ziet toe op naleving 

van de spelregels.

Kom niet binnen de grenzen 

van rustgebieden voor vogels 

en zeehonden wanneer u daar 

niet nadrukkelijk toestemming 

voor heeft.

Mijd broedplaatsen en grote 

concentraties dieren. Kom niet 

dicht bij dieren met jongen. 

Houd ook uw hond daar uit 

de buurt. 

Laat vogels met rust.

Grote vogels en groepen 

vogels hebben meer afstand 

nodig dan kleinere.

Ga nooit naar zeehonden  

toe, ook niet als ze uit  

nieuwsgierigheid zelf  

dichterbij komen.

Laat als bezoeker alleen uw 

voetstappen achter. Neem 

afval mee of gooi het in de 

vuilnisbakken.

Gun ook andere mensen in het 

gebied hun rust en ruimte.

Zes vuistregelsVanaf het strand van de Zeeuwse en Zuid-

Hollandse eilanden is het uitzicht weids.  

Zee tot aan de horizon, maar geen gewone 

zee. Dit is de Voordelta, een ondiepe zee met 

zandplaten en diepe geulen. De ontmoetings-

plaats voor zee en rivier, voor land en water, 

voor mens en natuur. 

Ruimte voor natuur en mensen
In de Voordelta leven zeldzame watervogels en 

zeehonden. Hun leefgebied is waardevol maar 

ook kwetsbaar. Spelregels zorgen ervoor dat 

mens én dier van dit prachtige gebied kunnen 

genieten. De bijzondere natuur is het waard om 

een beetje in te schikken. In vijf rustgebieden 

krijgt de natuur alle ruimte. Op andere plaatsen 

leven, werken en genieten de mensen: zeilen, 

varen, vissen, kitesurfen, wandelen, zwemmen, 

vogels kijken of zeehonden spotten. In een 

bodembeschermingsgebied laten vissers en 

baggeraars de bodem met rust.

Rustgebieden
In vijf rustgebieden hebben zeehonden en  

vogels de kans om ongestoord te eten of te 

rusten. Deze gebieden bestaan uit droogvallende 

zandplaten en een zone daaromheen. Mensen 

mogen de natuur daar niet verstoren. Baggeren, 

vissen en laag overvliegen zijn bijvoorbeeld 

verboden. Ook recreatie is niet of alleen  

heel beperkt toegestaan. De rustgebieden zijn 

duidelijk te herkennen aan de gele boeien. 

Bodembeschermingsgebied
De zeebodem levert het voedsel voor 

zeehonden en vogels. Dit is de plaats waar 

bodemdieren en vissen opgroeien. Daarom 

is een deel van de Voordelta aangewezen als 

bodembeschermingsgebied. Activiteiten die  

de bodem sterk verstoren zijn hier verboden.  

Zware boomkorvisserij is bijvoorbeeld niet 

toegestaan, omdat de bodem daarbij met  

kettingen wordt omgewoeld. Wie wil vissen met 

fuiken, staand want of zegen (een lang net dat 

vissen insluit) moet een vergunning aanvragen.  

In het bodembeschermingsgebied gelden buiten 

de rustgebieden geen beperkingen voor recreatie. 

Uitzondering is het Gat van Hawk: in deze  

vaargeul tussen de Hinderplaat en de Slikken  

van Voorne geldt een maximale vaarsnelheid van  

7 knopen (13 km/u). 

Natura 2000 
De Voordelta is een beschermd natuurgebied. 

Het is onderdeel van Natura 2000, een groot 

netwerk van natuurgebieden in Europa. In Natura 

2000-gebieden krijgen kwetsbare dieren en leef-

gebieden extra bescherming. In de Voordelta 

gebeurt dat door de instelling van de rustgebieden 

en het bodembeschermingsgebied. De precieze 

spelregels staan in het Beheerplan Voordelta. 

Grote stern

groot tafelmesheft

Zeehonden en  surfers, wandelaars en  broedvogels, vissers en  foeragerende vogels, gaat dat  allemaal samen in één gebied?Ja, dat gaat! Op voorwaarde dat iedereen  zich aan een paar simpele  vuistregels houdt. 


