
DUIKVERORDENING HARDEGARIJP 
 
1.  Het beoefenen van boven- en onderwatersport is verboden, ook het duiken met perslucht, 

Nitrox, rebreathers en andere middelen is niet toegestaan. Zij die in het bezit zijn van een 
geldige vergunning mogen binnen het kader van deze duikverordening de  duiksport 
beoefenen. Er mag alleen aan de noord en oostzijde gedoken worden. Het gebied waar 
niet gedoken mag worden is gemarkeerd op de plattegrond. 

     
2.  De duikplas is alleen toegankelijk voor vergunningshouders, met een maximum van acht 

personen per dagdeel. Het aantal jaarlijks af te geven vergunningen is beperkt.  
 

Openingsuren: Alle dagen van 09.00 tot 21.00 uur. Nachtduiken zijn niet toegestaan! 
 

Bestuurders dienen hun voertuigen aan de weg te parkeren, zodanig dat anderen niet 
gehinderd worden. Het is verboden om bij de instap op het gras te parkeren. Voor het 
laden en lossen van materialen, apparatuur en dergelijke is het toegestaan naar de instap 
te rijden. Daarna dient het voertuig onverwijld aan de verharde weg geparkeerd te 
worden. 

 
3.  Duiken is uitsluitend toegestaan op vertoon van een geldige duikvergunning. De 

vergunning dient op verzoek van de eigenaar, opsporingsambtenaar of toezichthouder 
getoond te kunnen worden. Het niet willen of kunnen voldoen aan dit verzoek wordt 
gezien als een overtreding van Artikel 461 Wetboek van Strafrecht. 

 
4.  Voor de gebruikmaking van de duikplas Hardegarijp wordt door de eigenaar een 

vergoeding geheven. De  vergoeding voor deze vergunning bedraagt € 35,00. Door de 
eigenaar is Duikteam Leeuwarden aangewezen als haar vertegenwoordiger. 

 
De vergunning is uitsluitend aan te vragen via mail: duikenhardegarijp@gmail.com. De 
vergunning dient persoonlijk betaald en af te worden gehaald bij het clubgebouw van 
Duikteam Leeuwarden, Aldebaranweg 8a-2 te Leeuwarden. Telefoon 06 – 555 144 01 of 
06 - 543 363 51. 
 

5.  Iedere vergunninghouder is verplicht om zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met het 
natuurgebied, met name onder de waterspiegel. Handelingen die dit natuurgebied zowel 
boven als onder water kunnen beschadigen, zijn niet toegestaan. Duiken wordt daarom 
alleen onder voorwaarden toegestaan. Het is daarom voor vergunninghouders niet  
toegestaan de duikplas te gebruiken voor opleidingen.  

 
6.  Het duiken geschiedt op basis van deze duikverordening en op eigen risico.  In geen 

enkel geval kan de eigenaar en/ of Duikteam Leeuwarden verantwoordelijk of 
aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, ontstane schade aan materialen en 
dergelijke. 

 
7. Rond de duikplas van Hardegarijp is het volgende verboden: 
 

- overtreding van de Flora- en Faunawet, alsmede de Natuurbeschermingswet. 
Overtredingen van deze bepalingen kunnen van overheidswege met een boete worden 
bestraft.  



- huisdieren mee te nemen en/ of los te laten, paard te rijden of iedere andere vorm van 
recreatie uit te oefenen 

 
- varen met een boot, al dan niet voorzien van voortstuwing en ander drijvende middelen  
 
- aanleggen van vuur of barbecueën 
 
- het vullen van duikapparatuur met een compressor in het duikgebied, op de 

parkeerplaats en in de nabije omgeving 
 
- het binnenbrengen van stoffen en voorwerpen (drijvend of op de  bodem verzonken) 
 
- Overlast, op welk manier dan ook, te veroorzaken voor bewoners en omwonenden. 
 

 
8.  Het niet nakomen van deze verordening zal leiden tot onmiddellijke intrekking van de 

vergunning. 
 
9. Deze duikverordening is op 31 juli 2014 in werking getreden 
 


