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In deze vaarspecial leest u informatie over het varen en
vissen op de Langeraarse en Nieuwkoopse Plassen.

Nieuwkoopse Plassen

Langeraarse Plassen

Om met een motorboot of elektromotorboot op de
Nieuwkoopse Plassen te varen heeft u een vaarvergunning
nodig. Heeft u een volg- of aanhangbootje met motor? Ook
daarvoor heeft u een vergunning nodig.

Per boot kunt u de Langeraarse Plassen op twee manieren
bereiken: vanaf het Aarkanaal via een handbediende sluis of
via de trailerhelling bij de Strooplikker in Langeraar (ter
hoogte van de supermarkt). U heeft geen vergunning nodig
om te varen met een motorboot.

Vissen
Vissen met de nationale vispas is op bijna al het water van
Nieuwkoop en Noorden niet toegestaan! Op de website
www.vissersverenigingnieuwkoopnoorden.nl leest u waar u
een vergunning kunt kopen.

Vaarvergunning Nieuwkoopse Plassen
Een dag- week- of jaarvergunning vraagt u
aan via www.nieuwkoop.nl/vaarvergunning.
U ontvangt de vaarvergunning via uw e-mail.
Bij een controle laat u de vaarvergunning op
uw tablet, smartphone of geprint zien.

Papeneiland

Daarnaast kunt u een dag- of weekvergunning kopen bij de
betaalautomaten nabij de Ziende- en Slikkendammersluis.

Tarieven vaarvergunning
Voor één jaar:
verbrandingsmotoren, vermogen t/m 6 PK
verbrandingsmotoren, vermogen vanaf 6,01 PK
elektromotoren
Voor één week, verbrandingsmotoren
Voor één dag, verbrandingsmotoren

Vissen
De beroepsvissers (Coöperatieve vereniging
Samenwerkende Vissers U.A.) hebben het visrecht op de
Langeraarse plassen. Sportvissen is alleen toegestaan met
een machtiging van deze vereniging. Deze kunt u aanvragen
per e-mail: info@samenwerkendevissers.nl.

Aan het Kerkpad in Langeraar ligt sinds 2020 het
Papeneiland. Op het eiland vindt u een uitkijktoren van
ongeveer 10 meter hoog. U kunt aan de zuidwestzijde van
het eiland uw boot afmeren om een bezoek te brengen aan
het zelfreinigend openbaar toilet (ook voor mindervaliden),
de speeltuin of om even te picknicken op de ligweide. Een
mooie en unieke plek om van de Langeraarse Plassen te
genieten!

€ 27,28
€ 47,25
€ 4,53
€ 13,13
€ 4,53

Wanneer mag u varen

Hoe hard mag u varen

U mag varen vanaf een half uur voor zonsopgang tot een half
uur voor zonsondergang. Nachtvaren is niet toegestaan.
U gebruikt uw motor niet:
als het zicht minder is dan honderd meter;
bij het varen over of vlakbij een visnet;
binnen twee meter van de oever (behalve bij aanleggen
en wegvaren);
als u daardoor schade, gevaar, golven of onnodige hinder
veroorzaakt voor de natuur, andere personen, vaartuigen
of eigendommen.

Op beide plassen geldt een maximumsnelheid van 6 km per
uur. Dit is bijna gelijk aan wandelsnelheid. In sommige delen
mag u slechts 4,5 km/uur varen. Dit is met borden
aangegeven.
Wilt u precies weten hoe hard u vaart? Gebruik
dan de app digiHUD. Te downloaden in de
Play Store of de app GPS dash free voor
Iphone gebruikers.

De Nieuwkoopse Plassen
zijn een uniek natuurgebied
Houd rekening met de planten en dieren in het gebied.
De rietkragen zijn beschermd en niet bedoeld voor
recreatie. Aanleggen mag alleen op de diverse vrije
aanlegplaatsen. Bij verschillende jachthavens zijn er
passantenplaatsen beschikbaar. Er zijn speciale
vaarroutes uitgezet om te varen met elektrisch
aangedreven boten. Het varen in gebieden waar dit
verboden is (dit is duidelijk aangegeven) kan erg hoge
boetes opleveren (€ 370). Kijk op
www.ontdeknieuwkoop.nl waar u (elektro)boten kunt
huren.

Waar mag u varen op de
Nieuwkoopse Plassen
Varen met motor mag alleen op de aangegeven
vaarroutes, de Kleine Polder en de Noordeinder- en
Zuideinderplas. Elektrovaren is op ter plekke
aangegeven routes wel toegestaan. Een aantal gebieden
van Natuurmonumenten is afgesloten. Hier geldt een
verbod en mag geen enkele boot varen.
Op routes met beperkte doorvaart (met uitzondering
van de Meije en de Ziendevaart) en de elektrovaarroutes
geldt een lengte/diepte beperking. Vaartuigen die korter
zijn dan 7,5 meter en/of een diepgang hebben van
minder dan 0,70 meter mogen hier varen.

Scan deze QR-code voor informatie over recreatie
en toerisme, het gebied, routes, de UIT-agenda,
eten en drinken en overnachten.

Ontdek Nieuwkoop

GOED OM TE WETEN
Het spreekt voor zich dat u na uw verblijf op de plassen uw afval mee naar huis neemt.
U kunt uw afval ook kwijt in de afvalbakken op De Hoogt in Nieuwkoop en op de
eilandjes Schepengaten, Brampjesgat en Machinesloot. Op deze eilanden en bij de
Geitenkamp zijn ook toiletten. Bij de Gemeentevaart zuid is een drijvend toilet. Achter
alle toiletten is een lozingspunt voor chemische toiletten. Het achterlaten van vuilnis kan
een flinke boete opleveren. Op het Reghthuysplein en De Hoogt zijn watertappunten.
Loos geen toiletwater
U loost geen toiletwater in het oppervlaktewater, u bent zelf verantwoordelijk voor het
opvangen van uw toiletwater. Jaarlijks worden veel mensen ziek door het zwemmen in
recreatiewater. De pleziervaart die hun toiletwater loost veroorzaakt voor een deel deze
gezondheidsproblemen. Hoewel het vaak om kleine lozingen gaat is dit bij elkaar toch
een grote poel van toiletwater die vrijkomt in recreatiewater. Uiteindelijk heeft u uzelf er
ook mee, het is tenslotte uw eigen vaar- en zwemwater dat u vervuilt.

Vaargebied Nieuwkoopse plassen
BRTN-route: motorvaartuigen, zeilvaartuigen en roeivaartuigen
motorvaartuigen, zeilvaartuigen en roeivaartuigen
motorvaartuigen met een maximale lengte van 7,5m en een maximale diepgang van
0,7m en roeivaartuigen
elektrovaartuigen en roeivaartuigen
roeivaartuigen
afgesloten voor elk vaarverkeer

Sluis

Watertappunt

Klepstuw

Vrije aanlegplaats
Nieuwkoop centrum incl. watertappunt

Beweegbare brug

Vrije aanlegplaats excl. toiletvoorziening
Vrije aanlegplaats incl. toiletvoorziening

Beweegbare brug elektrisch bedienbaar
Zwemlocatie

Kijk voor de actuele tijden op
https://www.rijnland.net/actueel/actuele-meldingen

Bruggen en sluizen

*Bediening op afroep. Dit meldt u minimaal 24 uur van tevoren bij de hieronderstaande telefoonnummers. Indien u op
maandag gebruik wilt maken van de sluis/brug, graag uiterlijk vrijdag melden.
Slikkendammersluis en brug 071-3063191
Ziendesluis
071-3063296 of 0172-618235

Kollenbrug
070 4417600
Sluis Woerdense Verlaat 06-55240613

Doorgang Kwakelbrug
Is uw boot hoger dan 2,80 meter dan heeft u een code nodig om het combinatieslot te kunnen openen. De code is
verkrijgbaar bij de Ziendesluis of de Slikkendammersluis. Of door te bellen naar: 06 21103938 / 06 21103937.

GOED OM TE WETEN
Een boot die sneller kan varen dan 20 km per uur is een
snelle motorboot. U dient zich te houden aan de regels
voor de boot en de schipper. De maximum vaarsnelheid
is 6 km per uur. Te hard varen kan u een boete opleveren
vanaf € 100,- exclusief administratiekosten.
Zie www.vaarbewijzen.nl/boetes-op-het-water voor de
hoogte van alle boetes op het water.
Wees tijdens het varen een ander niet tot last. Dat
automobilisten geen alcohol mogen gebruiken is
algemeen bekend. Dit geldt ook voor schippers op boten,
groot of klein. Overmatig drankgebruik, harde muziek of
ander wangedrag is niet toegestaan. Wat beslist niet
getolereerd wordt is een schipper met te veel drank op
en jongeren beneden de 18 jaar met alcohol op de plas.

Bij een snelle motorboot heeft u verplicht aan boord:
Vaarbewijs
Registratiebewijs
Dodemansknop (koordje moet om)
Reddingsvesten voor iedere opvarende
Minimaal een 2 kg brandblusser

Wanneer heeft u een vaarbewijs nodig?
Voor een waterscooter, jetski of motorboot die vol gas
harder kan dan 20 km per uur of langer is dan 15 meter, is
een vaarbewijs nodig. Een opblaasbare boot met meer dan
5 pk kan al gauw harder dan 20 km per uur.
De minimum leeftijd om:
met een vaarbewijs te varen is 18 jaar;
met een open boot met motor van max 7 meter te varen
is 12 jaar (maximaal vermogen vol gas 13 km/uur). Dit is
bijvoorbeeld een rubberboot met maximaal 3 pk.
met een open motorboot die harder kan dan 13 km/uur,
maar niet harder dan 20 km/uur te varen, is 16 jaar.
Zeilen, kanoën, roeien of waterfietsen mag wel beneden de
12 jaar (boot max 7 meter, voor langer dan 7 meter geldt 16
jaar). Een zeilboot die met motor vaart is een motorboot.

