
Snitser Mar

Terherne

De Potten

Sleattemer Mar

In de door gele tonnen gemarkeerde, op de kaart in (donker blauw) aangegeven, gebieden mogen motorboten met een waterverplaatsing van ten hoogste 1,5 m3 vanaf 30 april t/m 
30 september tussen zonsopgang en zonsondergang sneller varen dan 9 km per uur.
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Snelvaargebieden in Fryslân

Snelle motorboten
Wilt u snel varen? Dat mag. Maar uitsluitend op de daarvoor aangegeven gebieden die
met gele tonnen zijn gemarkeerd.  Daarbuiten is snelvaren op de Friese meren niet toege-
staan. Binnen de aangewezen snelvaargebieden mag alleen overdag snel worden gevaren
en met name in de periode 30 april t/m 30 september. In deze periode is het voor andere
schepen niet toegestaan in deze gebieden voor anker te gaan. Op het IJsselmeer en de
Waddenzee is het snelvaren overdag vanaf 250 meter uit de kust, gedurende het hele jaar
toegestaan. Met waterscooters en jetski’s mag uitsluitend snel worden gevaren in de ge-
noemde periode op het daarvoor aangewezen gebied op de Hegemer Mar.  

De regels
• Een snelle motorboot is elk klein schip dat sneller kan varen dan 20 km/uur 

(hieronder valt ook de waterscooter/jetski).

• Een bestuurder moet een registratiebewijs en een registratieteken van een door de

Minister van Verkeer en Waterstaat aangewezen instelling aan boord hebben (hier-

onder valt ook een erkend bewijs van een erkende instelling in Duitsland, België of

Verenigd Koninkrijk). Voor Nederland kunt u dit regelen op het postkantoor.

• Een bestuurder van een snelle motorboot moet tenminste 18 jaar oud zijn.

• Snelvaren is alleen toegestaan voor boten met een waterverplaatsing van ten hoogste

1,5 m3 binnen de aangwezen 4 snelvaargebieden. Binnen deze gebieden geldt dan

tevens een ankerverbod en een zwemverbod.

• Op het IJsselmeer is snelvaren op grotere afstand dan 250 meter uit de kust 

toegestaan.

• Met waterscooters/jetski’s mag men alleen overdag snelvaren op de aangewezen snel-

vaargebieden en op het IJsselmeer en de Waddenzee mits 250 meter uit de kust.

• Op snelle motorboten met open besturing moet een ‘dodemansknop’ aanwezig zijn,

die door de bestuurder ook daadwerkelijk gebruikt wordt.

• Voor iedere opvarende moet onder handbereik een reddingsvest aan boord zijn.

• Aan boord moet een deugdelijke brandblusser aanwezig zijn.

• Een snelle motorboot moet voorzien zijn van een goed functionerende, 

doeltreffende geluiddempende uitlaat.

• Voor het varen met schepen langer dan 15 meter en het besturen van een snelle 

motorboot geldt een vaarbewijsplicht.

• De stuurinrichting van een snelle motorboot moet deugdelijk en doelmatig zijn.
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Rood en gearceerd snelvaargebieden
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