
GEDRAGSCODE 

RECREATIE
IJSSELMEERGEBIED 

Natuurlijk 
genieten van water 
en natuur 

U geniet van het IJsselmeer-
gebied, het blauwe hart van 
Nederland en ons grootste 
recreatie- én natuurgebied.
Of u nu vaart, vist, zwemt 
of kitesurft: op het water 
bent u omringd door een 
unieke vogelrijkdom. 
Geef ze de ruimte! Houdt 
u zich op het water aan 
enkele gedragsregels 
dan respecteert u de 
vogels en het prachtige 
IJsselmeergebied. 
Namens de vele vogels, 
bedankt voor uw 
medewerking.

Meer informatie

Meer specifieke informatie over de gedragscode 
leest u op www.blauwehart.org

Wij staan achter deze gedragscode

Watersportverbond
Stichting Het Blauwe Hart
Vogelbescherming Nederland
Hiswa
Sportvisserij Nederland
Vereniging voor Beroepschartervaart

Deze gedragscode loopt vooruit op het vaststellen van het Beheerplan 
Natura 2000 IJsselmeergebied en wordt ondersteund door de 
provincies Noord-Holland, Utrecht, Flevoland, Gelderland, Overijssel 
en Friesland, het ministerie van EZ en Rijkswaterstaat. 
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Onze gedragscode

Altijd en overal: vaar vogelvriendelijk
•  Houd afstand van groepen watervogels.
•  Vaar nooit door groepen vogels heen.
•  Ontzie riet en andere oeverplanten.
•  Anker niet in de buurt van rustende of broedende 

vogels en geef vogels met jongen de ruimte.
•  Kitesurf alleen op de daarvoor bestemde locaties.

Vaar natuurbewust
Naast vogelvriendelijk varen kunt u nog meer 
bijdragen aan een schoon en natuurlijk vaarwater:
•  Werk op het water niet met olie, verf, diesel en 

oplosmiddelen.
•  Vaar zonder hoge hekgolven in de buurt van 

ondieptes.
•  Voer geen felle verlichting.
•  Vermijd geluidsoverlast door een luide radio of 

marifoon.
•  Gooi geen afval overboord.

Waarom regels?

Het hele IJsselmeergebied (inclusief randmeren 
en oevers) is een Natura 2000-gebied. Natura 
2000 is een Europees netwerk van beschermde 
natuurgebieden en is gericht op de bescherming 
van de biodiversiteit. Daarom worden maatregelen 
genomen zoals afsluiting en gericht beheer van 
gebieden. Maar ook uw medewerking draagt hier 
veel aan bij.

Houdt u zich aan de regels en bewaar in de zomer én 
winter de rust op open water waar groepen vogels 
voorkomen, ook bij riet en oevers. De vogels hebben 
rust nodig om te eten en energie op te bouwen zodat 
zij de duizenden kilometers naar hun broedgebieden 
goed kunnen afleggen. 

Regels gelden het hele jaar

Deze gedragscode geldt jaarrond en voor het gehele 
IJsselmeergebied. Er zijn drie bijzondere gebieden 
waar u vogels in grote aantallen kunt tegenkomen. 
Op deze vogel-hotspots komen bijzondere 
vogelsoorten in bepaalde periodes rusten, ruien en 
foerageren. Daar moet u extra voorzichtig zijn.

FRIESLAND

NOORD-
HOLLAND

Drie bijzondere gebieden: de vogel-hotspots
In de Gouwzee, Pampushaven en de kustzone van 
Muiden komen, afhankelijk van de periode en de 
windrichting, grote groepen vogels voor. Voorkom 
verstoring.
(Zie de kaart voor de locaties en perioden)

Kwetsbare gebieden
In het IJsselmeergebied zijn in bepaalde perioden 
ook verschillende groepen vogels te vinden die, 
afhankelijk van de wind, de luwte opzoeken van 
de dijken en kustzones. Het gaat met name om de 
kust van Noord-Holland en Friesland, de zuidelijke 
en noordelijke Randmeren en de Houtribdijk en 
Afsluitdijk. Belangrijk is dat u afstand houdt van 
groepen vogels. 

Gesloten gebieden
Er zijn ook gebieden die afgesloten zijn voor 
recreatie. Deze gebieden zijn duidelijk 
aangegeven op de 
navigatiekaarten.

Pampushaven
periode oktober 
t/m maart. 

Gouwzee
langs de oevers
periode juli t/m maart.

Kustzone van Muiden
periode juli 
t/m maart.

Kijk voor de exacte plaatsen, perioden 
en soorten vogels op www.blauwehart.org


