Winterrust

Vogels in Fryslân

Varen op de Friese wateren is genieten. Genieten van de natuur, de rust en de
ruimte. Het is ook een bijzonder gebied, vanwege de verschillende vogels die er
leven. Om de vogels in dit gebied te houden, is winterrust van belang. Daarom
is een aantal gebieden gemarkeerd als rustgebied. Vaar deze gebieden liever
niet in van 1 oktober tot 1 april.

Erecode
De Erecode luidt: ‘Geniet en vaar bewust,
gun vogels in de winter hun rust’. Hiermee vragen wij watersporters om tussen
1 oktober en 1 april de rustgebieden voor
vogels niet in te varen. De rustgebieden
liggen in een gedeelte van de Snitser
Mar, Wite Brekken en Swarte Brekken,
Aldegeaster Brekken, de Fluezen en de
Alde Feanen. De Erecode is in 2013 van

‘Geniet en vaar bewust,
gun vogels in de winter hun rust’

start gegaan. De gebieden in de Alde Feanen zijn daar in 2014 aan toegevoegd.
De rustgebieden liggen vooral langs de
ondiepe randen van de meren en nooit
in vaargeulen. De gebieden worden in
de winter gemarkeerd met gele boeien.
Gelukkig is het Friese merengebied
groot en zijn er vele prachtige plekken
waar u wel kunt genieten van de natuur.

Winterrustgebieden
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Rust in het Friese merengebied
Veel liefhebbers van de watersport trekken er ook in de wintermaanden op uit
om te genieten van de prachtige Friese
natuur. Met roeiboot, sloep, motorjacht,
zeilboot of kano wordt het Friese merengebied ontdekt. Het is een natuurgebied
met internationale waarde vanwege de
aanwezigheid van verschillende vogelsoorten. Denk aan de slobeend, het
nonnetje of de wintertaling. Een gebied
om trots op te zijn.

rust geven, zodat de vogels, net als de
recreanten, volop kunnen genieten van
de Friese meren.

Melding via app

Mocht u een boot(je) in een winterustgebied zien, dan hoort de Provincie Fryslân
dat graag. Van 1 oktober tot 1 april kunt
u dit melden via de Marrekrite-app, (iOS
en Android). Zo kan de provincie Fryslân
inventariseren of de vogels voldoende
rust krijgen. Rust is van essentieel belang
voor hun gezondheid. Door verstoringen
Echte natuurliefhebbers weten dat ze in vliegen de vogels vaker op, waardoor ze
deze periode voorzichtig moeten zijn. De minder de kans krijgen om voldoende te
betrokken partijen willen de vogels hun eten en hun vetlaag op te bouwen.
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Betrokken partijen
De provincie Fryslân heeft samen met
sportvissers, watersportverenigingen,
natuurorganisaties, recreatieondernemers en anderen gewerkt aan natuurplannen in het Friese merengebied.
Onderdeel hiervan is de vrijwillige
Erecode voor winterrustgebieden.
Bij de Erecode zijn de volgende partijen
betrokken:
• de provincie Fryslân
• Het Friese Merenproject
• gemeenten De Friese Meren,
Súdwest-Fryslân en Leeuwarden
• Politie Fryslân
• Sportvisserij Fryslân
• Watersportverbond district Noord
• De Marrekrite
• Hiswa
• Recron
• It Fryske Gea
• Friese Milieu Federatie
• Staatsbosbeheer

Meer weten? Meer over de winterrustgebieden vindt u op www.fryslan.nl/slobber.

