
Watersport in 
Blauwestad
Regels voor waterverkeer en zwemmen 
in het Oldambtmeer



Betekenis verkeersborden 
op het water
De belangrijkste vaarregels staan op de volgende verkeersborden:

Steeds meer toeristen komen naar Blauwestad en het Oldambtmeer om te genieten van 

dit prachtige, karakteristieke watersportgebied. Vooral in het voorjaar en de zomer zal het 

een gezellige drukte worden op het water. Voor ieders veiligheid is het dan belangrijk dat 

iedereen zich aan de algemene verkeersregels voor op het water houdt. Daarom vindt u 

in deze folder kort de belangrijkste regels. Op het bijbehorend kaartje op de achterzijde van 

deze folder kunt u in één oogopslag zien waar het om gaat.

Onderstaande waterverkeersmaatregelen, opgesteld door de Provincie, gelden alleen 

voor het Oldambtmeer, inclusief de daarbinnen liggende woongebieden en Het Riet. De 

verbindingswateren rondom het Oldambtmeer vallen hier buiten. Daarvoor worden in de 

toekomst nieuwe verkeersmaatregelen opgesteld.

Voor uitgebreide informatie over de vaarregels verwijzen wij u naar het Binnenvaart-

politiereglement en de ANWB Wateralmanak, te verkrijgen bij de boekhandel en de ANWB. 

Toegestane 
schepen of boten
De provincie geeft aan dat op het Oldambt-

meer schepen of boten zijn toegestaan met 

een maximale afmeting van: 

lengte x breedte x diepte = 30 x 6 x 1,10 m.

Op het meer geldt geen hoogtebeperking. 

Houdt u wel rekening met de vaste bruggen 

in de gebieden Het Riet, De Wei, Dorp kern 
en Dorp rand waarvan de doorvaarthoogte 

varieert van 1,50 tot 2,50 meter.

Maximale 
vaarsnelheden
In woonwijken en toegangskanalen is de 

maximale toegestane vaarsnelheid 6 km/u. 

Op het meer is dat op de meeste plekken 

12 km/u. Een volledig overzicht vindt u op 

het kaartje.
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In-, uit- of doorvaren verboden.

Verboden te ankeren.

Verboden ligplaats in te nemen.

Verboden te meren aan de zijde waar het bord is geplaatst.

Op het meer liggen tonnen, waartussen veilig kan worden gevaren. 

Deze tonnen geven de zijdelingse begrenzing van het vaarwater aan.

Een kruising van vaarwateren.

Speciale bakens geven de gevaarlijke punten 

aan, zoals een obstakel onder water.

Vaarwegmarkering
Met borden en betonning op het meer is aangegeven waar u wel of niet mag varen. 

Uitgebreide 
brochure 
In deze folder vindt u de belangrijkste 

regels voor in en op het water in vogel-

vlucht. Alle regels, maatregelen en voor-

schriften die van toepassing zijn op 

Blauwestad en het Oldambtmeer, ver-

schijnen na de zomer in een uitgebreide 

digitale brochure. Deze kunt u dan vinden 

op de site van www.blauwestad.nl, 

www.hunzeenaas.nl, www.reiderland.nl, 

www.scheemda.nl, www.winschoten.nl 

en www.provinciegroningen.nl

Verplichting de vaarsnelheid te beperken zoals aangegeven in km/u.



Controle kwaliteit 
zwemwater 
Het waterschap controleert de kwaliteit van 

het water in het Oldambtmeer regelmatig. 

Als het niet meer verantwoord is om in 

te zwemmen, adviseert het waterschap 

de provincie een negatief zwemadvies of 

zwemverbod in te stellen. De maatregelen, 

bijvoorbeeld een zwemverbod, worden 

in de media en op waarschuwingsborden 

bekend gemaakt. Berichten over onveilige 

zwemlocaties vindt u op de site www.

hunzeenaas.nl/waterkaart/kwaliteit 

zwemwater, in de regionale kranten en op 

nos teletekst pagina 725.

Algemene vaarregels

Afmeren en aanleggen: ligplaatsen
  
In het Oldambtmeer worden twee liggebieden 

onderscheiden: liggebied A en liggebied B.

Ziet u hiervoor ook het kaartje.

Liggebied A: het hele Oldambtmeer en 
Het Riet behalve de gebieden De Wei, 
Dorp kern en Dorp rand.
Voor liggebied A is het verboden een ligplaats 

in te nemen, behalve wanneer met borden 

aangegeven is dat dit wèl is toegestaan. Op 

deze borden staat voor welke schepen dit 

geldt en voor hoe lang. Ook toegestaan is:

 meren in jachthavens;

 aan bepaalde kaden als dit speciaal   

 aangegeven is;

 het liggen in eigen particuliere   

 (jacht)havens;

 bij eigen particuliere steigers;

 langs eigen particuliere kaden. 

Liggebied B: de gebieden De Wei, Dorp 
kern en Dorp rand en de aangewezen 
wateren.
In liggebied B is het in het algemeen verboden 

aan te meren of te ankeren, behalve in/bij 

(eigen) particuliere jachthavens en kaden.

Het afmeren met woonschepen is voorlopig 

verboden in beide liggebieden.

 Verander niet plotseling van koers.

 Zorg dat u rondom goed zicht hebt; kijk regelmatig achterom.

 Voer tijdig de juiste navigatieverlichting.

 Anker nooit bij bruggen, sluizen, werkschepen met uitstaande ankers en in het midden van  

 een vaarwater.

 Minimum leeftijd voor het besturen van een boot:

 -  16 jaar als het gaat om het sturen van een klein motorschip  groter dan 7 meter en voor  

  het sturen van een zeilschip met een lengte van 7 meter of meer. 

 -  12 jaar als het gaat om het sturen van een klein open motorschip kleiner dan 7 meter  

  waarvan de hoogst bereikbare snelheid ten opzichte van het water niet meer is dan 

  13 km/u.

   -  geen minimum leeftijd: zeilbootjes korter dan 7 m en kleine roeibootjes.

 Houd het midden van de vaarweg vrij, grote schepen hebben ruimte nodig.

 Blijf uit de buurt van visnetten, deze worden meestal gemarkeerd door zwarte of gele  

 vlaggetjes of door een groen/witte ruit, waarbij de groene kant de veilige passeerzijde  

 aanduidt.

 Alcohol kan het vaargedrag beinvloeden. De wettelijke grens op het water ligt op 0,8   

 promille. Daar wordt op gecontroleerd, de boetes zijn hoog!

 Verstoor de rust in natuurgebieden niet.

Zwemmen: alleen in het noordelijk deel
Zwemmen is alleen toegestaan in het noordelijk deel van het meer. Het is verboden te 

zwemmen in het zuidelijk deel van het meer en in de woongebieden. Zie ook het kaartje.

Bad- en zwemzône
Er is één beoogde bad- en zwemzône met in het hoofdseizoen en in de warme weekenden 

toezicht van twee strandwachten: het Midwolderstrand aan de noordrand van het Oldambt-

meer. De provincie heeft de badzône nog niet officieel vastgesteld. Het bijbehorend strand is 

vrij toegankelijk. Bij het strand is volop parkeergelegenheid. Ook is er een toiletgebouw waar 

u gratis gebruik van kunt maken. Nabij de jachthaven vindt u een paviljoen. Het gebruik van 

het strand en de voorzieningen is voor eigen risico. Om het verblijf op het strand voor u en 

anderen zo plezierig mogelijk te maken, graag uw aandacht voor het volgende. 

 Let op: de bodem kan oneffen zijn. Het water is dieper dan één meter.

 Laat kinderen zonder zwemdiploma niet zonder toezicht in het water.

 Het is niet toegestaan om met bootjes of surfplanken zich binnen de drijflijnen te begeven.

 Honden en ook paarden mogen niet op het strand; dus ook niet in het water.

 Afval hoort in de afvalbakken. Deze worden regelmatig geleegd.

 Denk met balspellen om uw medebezoeker.

 Niet iedereen hoeft van uw muziek te genieten.

 De omliggende bosjes en het water zijn niet bedoeld om uw behoefte te doen;

 hiervoor zijn er toiletten.

 Het is niet toegestaan om vuren te stoken.

Veiligheid en
zwemmen 
Vanaf de kant is niet te zien of het zwemwater 

veilig is. Er kunnen glasscherven, puin en andere 

zaken op de bodem liggen. Ook stromingen en 

voorbijvarende schepen zorgen voor gevaar. 

Zwem daarom nooit alleen, blijf binnen de 

drijflijnen en let op de waarschuwingsborden. 

Al voldoet het water aan de bacteriologische 

eisen, het kan toch troebel zijn. U kunt dan 

moeilijk zien hoe diep het is. Duiken in troebel 

water is daarom levensgevaarlijk.

Botulisme
Bij een hoge watertemperatuur kan het ge-

beuren dat watervogels en vissen sterven 

door de botulismebacterie. In de meeste 

gevallen is deze bacterie niet schadelijk voor 

mensen. Ga niet zwemmen of surfen in water 

waarin dode dieren drijven. Om verspreiding 

te voorkomen, moeten dode dieren zo snel 

mogelijk worden opgeruimd. Doe dit niet zelf! 

Ziet u dode watervogels of vissen, waarschuw 

dan de desbetreffende gemeente.

Colibacteriën en blauwalgen
Colibacteriën en blauwalgen kunnen vervelen-

de spelbrekers voor zwemmers zijn. Ze kunnen 

ziektes veroorzaken. Te veel colibacteriën 

kunnen bijvoorbeeld maag- en darmklachten 

veroorzaken. Als het daarom niet verantwoord 

en veilig is om te zwemmen, worden dezelfde 

dag nog borden bij de zwemplaats geplaatst.

Vragen en calamiteiten
Voor vragen en/of klachten over zwemwater 

kunt u contact opnemen met het waterschap 

Hunze en Aa’s, telefoon (0598) 693 800. 

Voor calamiteiten is het waterschap 24 uur 

bereikbaar op het nummer (0900) 33 66 990 

(€ 0,10 per min.)
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