
Veelgestelde vragen Erecode 
 
 
Hoe luidt de Erecode? 
‘Geniet en vaar bewust, gun vogels in de winter hun rust’. 
 
Waarom is winterrust zo belangrijk? 
Om de vogels in dit gebied te houden is winterrust van belang. De vogels hebben de winterrustgebie-
den nodig om voldoende aan te sterken voordat ze naar hun zomergebieden vertrekken om te neste-
len. Iedere keer dat ze onnodig opvliegen verliezen ze vetten (hun energievoorraad). 
 
In welke periode geldt de Erecode? 
Jaarlijks tussen 1 oktober en 1 april. 
 
Is de periode waarin de Erecode geldt nog bespreekbaar? 
Nee. Eind september komen de overwinteraars naar het merengebied en deze vertrekken begin april. 
 
In die periode valt de herfstvakantie en soms ook de paasvakantie. Geldt de Erecode dan ook? 
Ja, de Erecode geldt dan ook. De periode heeft immers te maken met de aanwezigheid van overwin-
terende vogels. 
 
Waar bevinden de rustgebieden zich? 
De rustgebieden liggen in een gedeelte van de Snitser Mar, Wite Brekken en Swarte Brekken, Alde-
geaster Brekken, de Fluezen en de Alde Feanen. 
 
Waar liggen de rustgebieden? 
De rustgebieden liggen vooral langs de luwe, vaak ondiepe randen van de meren en nooit in vaargeu-
len. De gebieden zijn tijdens de winterrust gemarkeerd met gele boeien (zie voorkant brochure). 
 
Gaat de provincie handhaven op de Erecode? 
Het is een vrijwillige Erecode. Het is een gezamenlijke afspraak tussen natuur en recreatieorganisa-
ties. Samen gaan we volgen of de Erecode wordt nageleefd en hoe de vogelstand in het gebied zich 
ontwikkelt. Wanneer uit het monitoren blijkt dat de vogelstand achteruit gaat en tegelijkertijd de Ereco-
de niet wordt nageleefd, moeten we voor een andere maatregel kiezen. 
 
Welke factoren kunnen leiden tot verstoring? 
De aanwezigheid en het gedrag van mensen en hun vaartuigen kunnen leiden tot verstoring. Vaak al 
vanaf enkele honderden meters afstand. Het maakt vrij weinig uit of het nu een kano of een rond-
vaartboot is. Vooral bij grote groepen watervogels kan een enkel vaartuig al voor veel onrust zorgen. 
Uiteindelijk kunnen vogels bij teveel verstoring een gebied gaan mijden. 
 
Hoe werkt de Erecode als er ijs ligt? 
De vogels zijn niet aanwezig op meren waar overal ijs ligt, dus de Erecode geldt dan niet. 
 
Wat als ik echt in het gebied moet zijn? 
Veiligheid gaat voor alles. Denk bijvoorbeeld aan naderend onweer, dan is het in te denken dat je door 
het gebied vaart. Wanneer aanwonenden naar huis moeten varen kan dat uiteraard. Dat gebeurt nu 
ook al. De gebieden zijn nu van waarde omdat het al rustig is. De erecode is bedoeld om er samen 
voor te zorgen dat het rustig blijft, ook als er meer mensen in het voor- en naseizoen het water op 
gaan. 
 
Hoe is de Erecode tot stand gekomen? 
De Erecode is onderdeel van het beheerplan dat voor het Merengebied is opgesteld. Dit omvat in feite 
drie Natura 2000- gebieden.  
 
1) Witte en Zwarte Brekken 
2) Sneekermeergebied 
3) Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving 
 



In dit plan staan verschillende maatregelen waarmee natuur en recreatie zich optimaal kunnen ontwik-
kelen. Door het instellen van de winterrustgebieden en het onderschrijven van de Erecode, is het voor 
recreatieondernemers mogelijk om hun bedrijf het hele jaar uit te oefenen (bootverhuur, aanlegvoor-
zieningen), ook in Natura 2000 gebieden. 
 
Wetterskip Fryslân is straks de nieuwe eigenaar van een deel van het water. Heeft dit nog ge-
volgen voor de Erecode? 
Nee, het veranderen van eigenaar heeft geen invloed op de strekking en werking van de Erecode. 
 
Welke partijen zijn betrokken bij de Erecode? 
Bij de Erecode zijn de volgende partijen betrokken: de provincie Fryslân, Het Friese Merenproject, de 
gemeenten Súdwest-Fryslân, De Friese Meren en Leeuwarden, Politie Fryslân, Sportvisserij Fryslân, 
Watersportverbond district Noord, De Marrekrite, Hiswa, Recron, It Fryske Gea, Friese Milieu Federa-
tie en Staatsbosbeheer. 
 
Kijk voor meer informatie op www.fryslan.nl/slobber  

http://www.fryslan.nl/slobber

