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* Verhuurcenter - Private steiger, 
enkel toegankelijk voor klanten
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Gedragsregels
1 Respecteer de natuur en verstoor de planten en dieren op en 

rond het water niet
2 Houd de oever schoon en laat geen zwerfvuil achter
3 Respecteer de stilte en rust in het natuurgebied, gebruik geen 

geluidsproducerende installatie
4 Ga alleen te water via de steigers/pontons en op de 
 aangeduide in- en uitstapplaatsen
5 Gelieve niet te varen bij een te hoge of te lage waterstand. 
 Informeer vooraf naar de waterstanden op www.waterinfo.be
6 Respecteer andere watersporters en gebruikers
7 Draag steeds een zwemvest en pas je kledij aan, zowel aan de 

watertemperatuur als aan de buitentemperatuur
8 Vaar bij voorkeur met anderen, in geval van problemen kan ie-

mand je wellicht helpen
9 Tip: elektronica (GSM, fototoestel, ...) bewaar je best in een 

waterdichte verpakking
10 Je bent welkom tussen zonsopgang en een half uur na 
 zonsondergang
11 Gemotoriseerde vaartuigen zijn enkel toegelaten op de 
 Boven-Durme en de Moervaart
12 Op de Moervaart en de Boven-Durme dien je je te houden aan de 

geldende regelgeving, die terug te vinden is op www.VisuRIS.be

Voor meer informatie over de route en het melden van 
problemen, contacteer de promotiedienst 

Oost-Vlaanderen van Sport Vlaanderen (09 396 05 33, 
promotie-oost-vlaanderen@sport.vlaanderen) of via de 

website van Sport Vlaanderen (QR)
De route wordt jaarlijks gekeurd door de 

Vlaamse Stuurgroep Waterlopen.

Bovenstaande vaartijden zijn geschatte waarden voor recreanten. 
Hou er rekening mee dat deze tijden kunnen verschillen naargelang je eigen kunnen.

Vaarafstanden
Traject Afstand Vaartijd
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Zones van bevaarbaarheid
Voor meer informatie raadpleeg de richtlijnen op de achterzijde.

• Vrij bevaarbaar voor iedereen;

• Omwille van het broedseizoen is er van 1 april to 30 juni een 
vaarverbod op een deeltraject van de Zuidlede (tussen Stenenbrug en 
Eksaardedam). Vaar terug of draag je kano, kayak of stand up paddle 
via de weg.


