
STICHTING SVVBA  

 
Oud-Alblas, 6 juli 2021 
 
Geachte bewoner(s) van dit pand. 
 
Met grote waarschijnlijkheid woont u of heeft u een bedrijf 
langs de oevers van de binnenwateren De Alblas, De 
Graafstroom of het Nieuwe Waterschap. Ook wanneer dit 
niet zo is rekenen wij toch op uw aandacht voor het 
onderstaande. 
 
Langs onze mooie binnenwaterstromen liggen naar schatting 500 pleziervaartuigen 
waarmee het merendeel van u verantwoord varend recreëert. Daarnaast wordt onze mooie 
streek ook bezocht door gelegenheidsschippers die op een aantal plaatsen hun vaartuigen te 
water laten of bij verhuurbedrijven een bootje huren.   
 
Het is jammer genoeg een feit dat in mei van dit jaar ca 60% van alle vaartuigen die wij als 
bewoners van de oevers van bovengenoemde binnenwateren langs zien komen, zich niet 
houdt aan de regels die gelden op binnenwateren. Voor alle wettelijke regels zie de 
achterkant van deze flyer. 
Een aantal bewoners langs de Alblas die zich grote zorgen maakt over het onverantwoord 
varen met alle gevaren van dien hebben de krachten gebundeld en een stichting opgericht: 
“Stichting Verantwoord Varen Binnenwateren Alblas” (afgekort SVVBA). Het door de 
stichting bestreken gebied loopt vanaf Molenaarsgraaf tot de voormalige sluis van 
Alblasserdam en tot aan de molens van Kinderdijk, inclusief het water rondom de Grote Nes 
in Oud-Alblas. Het bestuur bestaat nu uit 6 inwoners van Oud Alblas en 1 inwoner van 
Alblasserdam. 
Een burgerinitiatief dus dat een brede steun geniet van Gemeente Molenlanden, Politie 
District Rotterdam en Waterschap Rivierenland. Een eerste overleg tussen de stichting en 
bovenstaande overheden en het uitbrengen van een aantal persberichten, hebben geleid tot 
uitvoerige artikelen in streekkranten en AD-De Dordtenaar. Deze acties hebben ook een 
radio-interview en een TV uitzending bij Radio/TV Rijnmond tot gevolg gehad.  
 
Het aantal onverantwoord varenden is helaas nog veel te hoog en veroorzaakt 
oeverbeschadiging, verstoring of vernietiging van nesten van watervogels en kunnen 
ongevallen met zwemmers, sup’ers en kanovaarders veroorzaken. 
 
De stichting heeft op korte termijn drie acties in planning: 

1. Vorming van en groep “sympathisanten” die onverantwoord varen registreren. Er is 
toestemming van de handhavers om ook onverantwoord varen te filmen, maar deze films 
dienen (wegens opsporing en de wet op de privacy) uitsluitend per mail opgestuurd te 
worden naar: meldpunt-handhaving@wsrl.nl 
Er hebben zich intussen al enkele tientallen sympathisanten aangemeld. Nieuwe 
sympathisanten zijn van harte welkom en kunnen zich per mail aanmelden via 
lvdzee2@planet.nl 

2. Sturen van deze “huis aan huis” flyer aan alle adressen in Molenlanden en Alblasserdam, die 
aan binnenwater wonen en aan de Alblasserdamse watersportverenigingen. Op deze manier 
bereikt de stichting vrijwel alle vaartuigbezitters.  

3. Het laten drukken van een 13-tal teksten op enkele tientallen spandoeken die bij mooi weer 
aan de waterkant kunnen worden gezet om op deze manier vaartuigbestuurders op te 
roepen verantwoordelijk te varen. De kosten hiervan zijn door Waterschap Rivierenland 
gedragen en worden voor een deel door Esbi, specialist in buitenreclame, gesponsord. Deze 
spandoeken zijn al bij sympathisanten ondergebracht en staan bij mooi weer aan de 
waterkant. Er zijn nog spandoeken beschikbaar voor nieuwe sympathisanten. 
 
Verder zal de stichting zich sterk maken om contacten te onderhouden met de handhavende 
instanties, met de gemeenten Molenlanden en Alblasserdam en met de verhuurders van 
vaartuigen. 
 
We doen hierbij een beroep op alle eigenaren en bestuurders van vaartuigen op 
genoemde binnenwateren hun verantwoording te nemen en op gepaste wijze te 
genieten van onze mooie streek. Ook de ouders van jeugdige bestuurders vragen wij 
de noodzaak van verantwoord varen met hun kind(eren) te bespreken. 
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Bij nacht 

 
 

 
VAARREGELS 
 
Snelheid 
In vrijwel het gehele gebied geldt een maximum snelheid van gemotoriseerde 
vaartuigen van 6 km per uur. Dit wordt aangegeven door het hiernaast 
aangegeven bord.  
Overschrijding van deze snelheden vanaf 8 km per uur betekent een boete van 
100 euro en vanaf 13 km per uur komt dit al op 150 Euro. 
Uitzondering is het Nieuwe Waterschap vanaf de Kortlandse molen tot aan 
Kinderdijk waar de maximum snelheid 9 km per uur is. Boete vanaf 11 km per 
uur 100 Euro vanaf 15 km per uur 150 Euro. 
Om de snelheid in de gaten te houden is er een gratis app “Speedometer” die bij aanklikken van 
het “fiets” logo, op 0,1 km per uur nauwkeurig de snelheid van een vaartuig weergeeft.  
De SVVBA en de handhavende instanties roepen dan ook iedere bestuurder van een vaartuig 
op, deze app te gebruiken en die dan ook regelmatig te raadplegen. 
Vooral jeugdige varenden, en vooral die in planerende rubber boten, zijn regelmatig in 
overtreding. De stichting roept dan ook de ouders op om hun kinderen een verantwoord 
vaargedrag aan te leren.  
 
Registratieplicht 
Elk vaartuig dat harder kan dan 20 km per uur (ongeacht het aantal PK’s van de 
buitenboordmotor), dient aan beide zijden van het vaartuig een duidelijke, uit 6 cijfers 
bestaande registratie te hebben aangebracht. De bestuurder dient 18 jaar of ouder te zijn 
(indien jonger: boete 220 Euro) en in het bezit te zijn van een vaarbewijs (geen vaarbewijs 
boete 600 Euro). Geen registratiebewijs en of vaarbewijs kunnen tonen (boete 100 Euro per 
ontbrekend bewijs), en geen brandblusser aanwezig: boete 150 Euro. 
Geen dodemansknop ingeschakeld (boete 250 Euro) of geen reddingsvesten binnen 
handbereik (boete 50 Euro per inzittende), is ook kassa.  
Asociaal gedrag bestuurder: boete 400 Euro. Indien één of meerdere punten niet in orde zijn, 
dan kan het boetebedrag oplopen tot wel 1500 Euro. 
 
Waterski en Waterscooter 
Waterski-activiteiten en het varen met een waterscooter op 
binnenwater is verboden. Boete waterski 250 - 400 Euro. 
Boete waterscooter 700 Euro.   

 
Identificatieplicht 
Iedere bestuurder van een gemotoriseerd vaartuig dient zich te 
kunnen legitimeren. Dit geldt uiteraard ook voor jeugdige bestuurders. Boete 45 Euro voor 
minderjarigen, 90 Euro voor volwassenen. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen geen 
gemotoriseerd vaartuig besturen, ook niet onder toezicht van volwassenen. Boete door de 
rechter te bepalen. 
 
Varen in het donker 
Varen tussen een halfuur na zonsondergang en een half uur vóór zonsopkomst 
op binnenwater is verboden, ook niet wanneer er de wettelijk voorgeschreven 
verlichting voor buitenwater wordt gebruikt. 
Boete 240 euro. 
 
Alcohol bij varen 
Nuttigen door minderjarigen (<18 jaar) of in bezit zijn van alcoholische dranken op het water 
(=openbare ruimte): Boete 100 Euro.  
Bestuurders van vaartuigen mogen niet onder invloed zijn. Max. is 0,5 promille, hetzelfde als bij 
autobestuurders. Voorbeeld: 1,2 promille vastgesteld: boete opgelegd door rechter 700 Euro. 


