
SEPTEMBER 2017

vanaf 2020 ElEkTRiSch vaREn
Vanaf 2020 mag in Amersfoort niet meer met een brandstofmotor gevaren 
worden. De reden daarvoor is dat elektromotoren stil zijn en geen CO² 
uitstoten. Dat geeft minder overlast en is beter voor het milieu. Het verbod 
op brandstofmotoren geldt nu al voor het buitengebied (vanaf de gemeente-
grens met Nijkerk en Bunschoten). Dit is een belangrijk natuurgebied, waar 
veel vogelsoorten bescherming genieten. Door hier geen brandstofmotoren 
toe te staan, wordt de natuur minder verstoord. Ook is de maximum vaarsnel-
heid om die reden vastgesteld op 6 km/uur.

In deze nieuwsbrief leest u meer over elektrisch varen, de bereikbaarheid 
van de randmeren en het afmeren in De Laak. Ook nodigen we u uit voor een 
voorlichtingsdag over elektrisch varen op zaterdag 23 september 2017.
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accu oPladEn
sinds enige tijd zijn door de gemeente Amersfoort op 
drie locaties oplaadpalen geplaatst: 
1. Workumsluis
2. Markenhaven
3. Durgerdamhaven

een vierde oplaadpunt wordt gerealiseerd bij De kooi. 
Hoe het opladen werkt is op de borden terug te lezen. 
Deze staan naast de laadpalen.

Op de website van Vathorst en op www.laakzone.nl staat 
de waterkaart De Laak met daarop plaatsen waar mag 
worden aangemeerd. Ook de oplaadpunten voor de 
accu staan daarop vermeld. kijk bij www.vathorst.nl/
over-vathorst/downloads/.

afMEREn in dE laak
De Laak in Vathorst is een waterrijke wijk waar inwoners ook varend kunnen 
genieten van hun woonomgeving. een groot aantal oevers en kades is ingericht om 
te kunnen afmeren. Om zowel het wonen als het varen voor iedereen plezierig te 
houden en ook om de flora en fauna te beschermen, zijn spelregels nodig. eén van 
de spelregels is dat bewoners zich houden aan de aangegeven plekken om af te 
meren. Deze plekken zijn herkenbaar door de aanwezige afmeerringen. tussen 
1 april en 1 november mag langs de openbare oevers en ligplaatsen worden  
afgemeerd. Op de natuurlijke oevers van de spakenburgkade en de Lemmerkade 
komen nog enkele afmeerpalen aan de kant van de woningen. 

Afmeren in de winter
In de periode tussen 1 november en 1 april mogen bootjes alleen langs de eigen 
tuin worden afgemeerd. Zo blijft onderhoud langs openbare oevers mogelijk en 
wordt verloedering door verwaarloosde bootjes of half gezonken bootjes tegen 
gegaan. Ook is het risico kleiner dat losgeslagen bootjes de duikers en stuwen in 
het water verstoppen. 

dit jaar geldt een overgangsfase en kunnen bewoners nog wel afmeren langs open-
bare oevers, als de boten goed zijn afgemeerd en niet vol water staan of dreigen te 
zinken. Waterschap en gemeente houden hierop toezicht. Bootjes die op de kant 
liggen bij de openbare oevers worden -ook dit najaar al- verwijderd.
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www.vathorst.com
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www.vallei-veluwe.nl

Vragen?
Neem contact op met de 
gemeente Amersfoort via 
telefoonnummer 14 033


