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 De specifieke kaart van de vaarwaterzonering is niet meer opgenomen. Dit leidde 

tot veel onduidelijkheden. In de toelichting is verwezen naar de vaarwaterkaart van 

het Nationaal Park De Biesbosch.  

 

 Kaarten algemeen duidelijker leesbaar gemaakt. Toelichting die eerst in de tabel 

stond, is verwerkt in de kaart zodat het nu als één geheel leesbaar is. Daarvoor is 

een nieuwe kaart toegevoegd met een beeld van de verschillende recreatievormen 

in de zones. Daarin wordt ook helder dat in dezelfde recreatiezones (bijvoorbeeld 

matig intensief) niet overal dezelfde recreatievormen mogelijk zijn. Dat heeft vooral 

te maken met de aanwezige infrastructuur en het type gebied.  

 

 Kaart recreatiezonering: 

o Voor de intensieve zones is onderscheid gemaakt in de intensieve zones die het 

(verbindend) vaarwater vormen en intensieve zones die meer verblijfgebied zijn; 

o Gat van de Binnennieuwsteek is aangegeven als matig intensieve zone in 

overeenstemming met de huidige situatie (was eerst aangegeven als intensieve 

zone).  

 

 Kaart fasering stil en duurzaam varen is uit de recreatiezonering gehaald.  

 

 De drie rustregelingen zijn op drie aparte kaarten gezet zodat dit beter leesbaar is.  

 

 Kaart winterrustregeling:  

o De zone Zuidergat van de Visschen is verplaatst naar het Noordergat van de 

Visschen; 

o De zone in het Kooigat is smaller gemaakt; 

o Winterrustregeling geldt ook voor de Zuiderklip (zone extensieve recreatie; niet 

varen) net zoals de Kleine Noordwaard al zo was aangegeven; 

o Toelichting uit de tabel op de kaart gezet; 

o De gebieden met naam op de kaart gezet in plaats van in de tekst). 

 

 Kaart broedrustregeling:  

o Geen wijzigingen; alleen de gebieden met naam op de kaart gezet (in plaats van 

in de tekst);  

o Toelichting uit de tabel op de kaart gezet. 

 

 Kaart nachtrustregeling:  

o Polder Jantjesplaat en het deel aan beiden zijden van de Hilweg (ten noorden 

van het Biesboschmuseum) valt ook onder nachtrustregeling (m.u.v. het 

doorgaande vaarwater) in overeenstemming met de andere gebieden binnen het 

Natura2000 –gebied;  

o Toelichting uit de tabel op de kaart gezet. 


