Vlot en veilig varen
in Flevoland
Het is fijn varen en recreëren op de Flevolandse wateren. Om dit
voor iedereen zo prettig mogelijk te laten verlopen, gelden een
aantal spelregels op en langs het water. Deze staan beschreven in
de Nota nautisch beheer. Deze informatie is een verkorte versie
van de nota.
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De maximale vaarsnelheid op de
provinciale vaarten is 12 km per uur.
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Beperkingen doorvaart
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beperkte schaal. Voor het houden van
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Specifieke maatregelen

vaarverbod gelden voor de vaarwegen.
Bij bijvoorbeeld ijsvorming kan de

Ankeren

vaarweg gestremd worden om schade
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aan oevers en sluisdeuren te
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voorkomen.

ingerichte aanlegplaatsen (zie hiervoor
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tijdelijk vaarverbod nodig zijn. De
provincie informeert in dat geval de

Onderwatersport en zwemmen zonder

scheepvaart in de directe omgeving.

schip is verboden op de volgende

Als de stremming langer duurt dan

locaties:

2 uur wordt dit bekend gemaakt via

• op een wachtplaats of in de

www.vaarweginformatie.nl.
3. De meeste onderhoudswerkzaamheden kunnen zonder stremming
worden uitgevoerd, maar in geval van

onmiddellijke nabijheid van een brug,
een sluis of een stuw;
• in gedeelten van de vaarweg bestemd
voor de doorgaande scheepvaart;

bijzondere werkzaamheden kan er

• in routes van veerponten;

een vaarverbod worden afgekondigd.

• in havens en nabij de ingangen

Voor alle werkzaamheden die vanaf de
provinciale vaarten worden uitgevoerd
geldt dat er een ontheffing moet

daarvan;
• in de nabijheid van aanmeergelegen
heden.

worden aangevraagd bij de provincie.
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2. Bruggen en sluizen
De provincie is eigenaar van 15 beweegbare bruggen/sluizen. Daarnaast
worden nog twee gemeentelijke bruggen door de provincie bediend. Alle
bruggen en sluizen worden op afstand, vanuit een centrale in het Provinciehuis, bediend. Dit betekent dat er geen sluis- of brugwachter ter plaatse
is om u te helpen. Voor de provinciale sluizen en bruggen gelden vaste
bedieningstijden, deze zijn te vinden op onze website.
Wist u dat.. het waterpeil in de Flevopolders 6 meter lager is dan in het
IJsselmeer en de randmeren? Dat maakt het schutten in de sluizen een
bijzonder moment. Dankzij goede voorzieningen in de sluizen geeft dat
gelukkig geen extra uitdaging. In onze YouTube-video geven wij u tips
voor het veilig passeren van de provinciale bruggen en sluizen.
Algemene informatie over het
bedienen van bruggen en sluizen

in de Larservaart. Deze kan door

• De aanvragen worden op volgorde van

zonsopgang en zonsondergang. Let op

binnenkomst behandeld;
• De provincie streeft naar een

zelfbediening bediend worden tussen
de Larservaart heeft een vaste brug
met een beperkte doorvaarthoogte.

maximale wachttijd van één uur
(in drukke perioden);
• De laatste schutting start 15 minuten
voor einde bedientijd;
• Kijk op onze website voor actuele

De 15 sluizen en beweegbare bruggen
van de provincie worden op afstand
bediend vanuit het Provinciehuis. De

informatie over de bediening van

bedienpost heeft niet automatisch zicht

bruggen en sluizen;

op wachtende schepen. Wij vragen u

• Voor vragen, klachten of informatie

daarom om u altijd vooraf aan te melden

over varen in Flevoland kunt u contact

voor de bediening van een brug of sluis.

opnemen met het secretariaat van de

Belt u maximaal 1 uur van tevoren met

afdeling infrastructuur (0320 265 566)

onze bediencentrale via tel. 0320 767 610.

of via de mail provincie@flevoland.nl;

Of gebruik de aanmeldknop bij de brug

• Een uitzondering vormt de Larsersluis
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Bediening

of sluis. Voor het bedienen buiten de

gewone bedieningstijden kan in geval

Verder:

van urgente redenen een ontheffing

• Wacht met uitvaren totdat alle seinen

worden aangevraagd. Eventuele meerkosten van de schutting zijn voor
rekening van de aanvrager.

groen licht geven.
• Volg de aanwijzingen van het bedienend personeel van de bediencentrale op.

Voor het passeren van een provinciale

• Als u schade aan brug, sluis of ander

brug of sluis met een schip gelden

schip veroorzaakt moet u dit direct

maximale afmetingen. Deze afmetingen

melden bij het bedienend personeel

zijn te vinden op onze website. Voor het
afwijken van de maximale afmetingen,

van de bediencentrale.
• Recreatievaart moet zijn vastgelegd

voor bijvoorbeeld een bijzonder

aan de daarvoor bestemde glijstan-

(incidenteel) transport kan een onthef-

gen of -touwen tijdens een schutting.

fing worden aangevraagd.

• Beroepsscheepvaart mag geen
gebruik maken van de glijstangen

Het is mogelijk om een aanvraag te
doen voor een gegarandeerde bediening
bijvoorbeeld voor de doorvaart bij een

en glijtouwen.
• Het schoonmaken van schepen tijdens
het schutten is niet toegestaan.

bijzonder evenement. De eventuele
meerkosten voor het inzetten van extra

Tijdelijke maatregelen

capaciteit komen voor rekening van de

Er kunnen situaties zijn waardoor de

aanvrager.

doorvaart door brug of sluis tijdelijk
beperkt is. Informatie over beperkingen

Algemene voorwaarden voor het
passeren van bruggen en sluizen

of stremmingen wordt zo snel mogelijk

U mag zich alleen op of om een sluis

matie.nl. Ook kunt u zich aanmelden voor

bevinden:

onze gratis sms-dienst.

bekend gemaakt via www.vaarweginfor-

• Als dit nodig is voor het passeren
met een boot;
• Als een voertuig door een schip op
de daarvoor bestemde locaties afen opgezet moet worden;
• In geval van acute calamiteit voor

Wind
• Boven windkracht 6 worden de
bruggen niet meer bediend.
• Boven windkracht 8 worden de
sluizen niet meer bediend.

hulpdiensten en hulpverleners.
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Slecht zicht

Specifieke maatregelen

Bij minder dan 50 meter zicht wordt er
niet meer bediend.

Kano’s, roeiboten en andere niet
motorisch aangedreven voertuigen

Calamiteiten

Het passeren van de Flevolandse sluizen

Als een brug of sluis niet bediend kan

is af te raden voor niet-ervaren kanoërs.

worden door een storing of calamiteit

Voor ervaren kanoërs geldt dat het

wordt deze gestremd. De provincie

passeren is toegestaan op eigen risico.

informeert de scheepvaart in de directe
omgeving. Als de storing langer duurt

Faciliteiten bij de sluizen

dan 2 uur wordt dit bekend gemaakt

• Afvalcontainers zijn aanwezig bij

via www.vaarweginformatie.nl en via
onze SMS-dienst.

alle sluizen m.u.v. de Larsersluis
• Wachtsteigers zijn alleen bedoeld om
aan te leggen tot de eerstvolgende

Evenementen

schutting of opening plaatsvindt. Het

Voor het houden van een evenement bij

is niet toegestaan om langer aan te

een brug of sluis moet 13 weken voor

leggen.

het evenement een ontheffing worden
aangevraagd. Het stremmen van een
brug of sluis voor een evenement kan
op zeer beperkte schaal.
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3. Ligplaats en afmeren
alleen toegestaan om af te meren

Gemeentelijke passantensteigers
voor recreatievaart

aan de daarvoor ingerichte afmeer

Ook gemeenten hebben een aantal

voorzieningen:

passantensteigers waar afgemeerd mag

• Provinciale passantensteigers voor

worden. Hiervoor geldt dat er niet langer

Het is langs de provinciale vaarwegen

recreatievaart;
• Gemeentelijke passantensteigers voor

dan een periode van 3 x 24 uur mag
worden afgemeerd:

recreatievaart;
• Aanlegplaatsen voor recreatievaart
bij recreatieve voorzieningen;
• Particuliere aanlegplaatsen;

Vaarweg

Hm

Ter hoogte van

Urkervaart

6.90

Tollenbeek – loswal

Urkervaart

0,67

Emmeloord-

• Tot slot kunt u ook altijd afmeren in
een van de vele havens in Flevoland.

Zuiderkade steiger
Urkervaart

1.30

Zuiderkade loswal

Raadpleeg hiervoor uw wateralmanak.
Zwolse Vaart

Provinciale passantensteigers
voor recreatievaart
De provincie heeft een aantal passanten-

Emmeloord –

6.10

Marknesse steiger
(beneden)

Zwolse Vaart

6.40

Marknesse steiger
(boven)

steigers aangelegd waar afgemeerd mag
worden. Hiervoor geldt dat er niet langer

Particuliere aanlegplaatsen

dan een periode van 3 x 24 uur mag wor-

Het afmeren van een eigen boot achter

den afgemeerd. De passantensteigers zijn

het eigen huis (als de achtertuin grenst

te vinden in onze vaarkaart.

aan een provinciale vaart of beheer
strook) is verboden, tenzij er een

Ander gebruik zoals vissen vanaf een

ontheffing is verleend. Meer informatie

passantensteiger is toegestaan, maar

over het aanvragen van een ontheffing

de functie voor de recreatievaart gaat

kunt u vinden op onze website.

boven andere gebruiksmogelijkheden.
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Voorzieningen voor kanoërs en vissers
Voor het aanleggen van bijvoorbeeld steigers of vlonders voor watersport kan een
verzoek worden ingediend bij de provincie. De kosten voor aanleg en voor het beheer
en onderhoud komen voor rekening van de eigenaar. Hieronder staat een overzicht
van de al aanwezige voorzieningen:
Naam kanosteigers

Vaart

Hm

Locatie

Beheerder

De Binnenzee (12)

Hoge Vaart

12.5

Groene Kathedraal

Provincie

Breienbarg (22)

Lage Vaart

39.2

Gildepenningdreef

Provincie

Gemeente Lelystad

Lage Dwarsvaart

3.5

Nabij Bovenwater

Gemeente

Naam vissteigers

Vaart

Hm

Locatie

Beheerder

De snoekbaars

Hoge Vaart

53.4

Elburgerweg

Staatsbosbeheer

Naam Gemeente NOP

Vaart

Hm

Locatie

Beheerder

Vissteiger

Lemstervaart

0.5

Verhagenlaan

Gemeente NOP

Vissteiger

Lemstervaart

6.4

Loswal Bant

Gemeente NOP

Vissteiger

Urkervaart

3.1

Urkerweg-Hannie

Gemeente NOP

Schaftweg
Naam Gemeente Almere

Vaart

Hm

Locatie

Beheerder

Vissteiger

Lage Vaart

2.2

Johnsonpad

Gemeente Almere

Vissteiger

Lage Vaart

2.4

Johnsonpad

Gemeente Almere

Vissteiger

Lage Vaart

4.4

Johnsonpad

Gemeente Almere

Deze uitgave is een verkorte versie van de Nota Nautisch Beheer. Aan deze folder kunnen geen rechten ontleend worden. Voor meer informatie en de wettelijke kaders verwijzen we u graag naar de nota die te vinden
is op onze website. Juni 2020
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