Spelregels in rustgebieden
In de rustgebieden is recreatie niet toegestaan.
Er zijn een paar uitzonderingen:
1.	Kanotochten naar de Hinderplaat zijn toegestaan,
maar alleen in groepsverband en onder leiding van
een gecertificeerde gids. In het Gat van Hawk, de
vaargeul tussen de rustgebieden Slikken van Voorne
en Hinderplaat, mogen boten niet harder varen dan
7 knopen (13 km/u). Dicht bij het rustgebied Slikken
van Voorne is de strandrecreatie in zones verdeeld.
Borden op het strand geven aan op welke plaats een
bepaalde activiteit is toegestaan.
2.	In het noordoostelijke deel van de Bollen van de
Ooster, dicht bij de Kop van Goeree, zijn windsurfen,
golfsurfen en kanoën toegestaan. Recreatie- en
beroepsvaart mogen via een gemarkeerde corridor
door het rustgebied Bollen van de Ooster varen
met een maximale snelheid van 7 knopen (13 km/u).
Zeilen en surfen zijn daar niet toegestaan. Het
zuidoostelijke deel van de Bollen van de Ooster is
tussen 1 april en 1 november toegankelijk.
3.	Het rustgebied Bollen van het Nieuwe Zand is alleen
in de winterperiode gesloten, van 1 november tot
1 mei. In de zomer mag men wel in dit gebied komen.
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Langzaam komen de zandplaten boven
het water uit. Het is alsof de natuur erop
zit te wachten. Ieder plekje dat droogvalt,
wordt onmiddellijk bezet. Al snel is het
een drukte van belang. Scholeksters, rosse
grutto’s en bonte strandlopers strijken
neer. Ze doen zich te goed aan zeepieren,
mosselen of kokkels. Ook de zeehonden
zoeken een plekje op het droge. Even
rusten in de zon. Een paar uur genieten de
dieren van de rijk gedekte tafel, de warmte
en de rust. Dan is het alweer voorbij.
De vloed komt op en de zandplaat
verdwijnt onder water.

Meer weten?
Op www.voordelta.nl leest u meer over de
Voordelta, de natuurwaarden, de spelregels en
het beheerplan. Hier vindt u ook voor welke
activiteiten u een vergunning nodig heeft.
Overtredingen of andere meldingen kunt u
doorgeven aan de Provincie Zuid-Holland
(070-4416111). De overheid ziet toe op naleving
van de spelregels.

