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Intitulé   : MINISTERIELE REGELING ter uitvoering van artikel 14, 

tweede en vierde lid, van het Landsbesluit openbare wate-
ren en stranden (AB 1987 no. 124) 

 
Citeertitel: Regeling zwem- en vaarzones Sint Nicolaasbaai en Klein 

Lagoen 
 
Vindplaats : AB 1994 no. 12 
 
Wijzigingen: Geen 
 
===================================================================== 
 
 
 Artikel 1 
 
 1. Als zones voor zwemmers en baders als bedoeld in artikel 14, 
vierde lid, van het Landsbesluit openbare wateren en stranden (AB 1987 
no. 124) worden, naast de zones, aangewezen in artikel 1, eerste lid, 
van de Regeling zwem- en vaarzones (AB 1989 no. 66), aangewezen de op 
de bij deze ministeriële regeling behorende kaart in ononderbroken 
rood aangegeven wateren aan het oostelijke deel van de zuidkust van 
Aruba. 
 2. De zwemzone bij Rodgers Beach strekt zich uit over het zeege-
bied tussen de tweede en derde pier, gerekend in westelijke richting 
vanaf de vissershaven, tot en met een afstand van 35 meter in zee, ge-
rekend vanaf de laagwaterlijn van het strand tussen genoemde pieren, 
en voorts, eveneens tot en met een afstand van 35 meter in zee, over 
de percelen zee, breed 15 meter, ten noordwesten van de derde pier en 
ten zuidoosten van de tweede pier. 
 3. De zwemzone bij Klein Lagoen, plaatselijk ook bekend als Baby 
Beach, strekt zich uit over de gehele baai en wordt aan de zeezijde 
begrensd door de rechte lijn, getrokken door de harten van beide land-
tongen. 
 
 Artikel 2 
 
 1. De in artikel 1, tweede lid, bedoelde zwemzone wordt aan de 
drie zeezijden afgezet door gele boeien die onderling verbonden zijn 
door middel van lijnen met kleinere oranje-rode boeien. 
 2. De in artikel 1, derde lid, bedoelde zwemzone kan aan de zee-
zijde worden afgezet door gele boeien die onderling verbonden zijn 
door middel van lijnen met kleinere oranje-rode boeien. 
 3. In afwijking van het eerste en tweede lid kan bij de afbake-
ning van genoemde zwemzones ook gebruik worden gemaakt van palen met 
afwisselend gele en zwarte horizontale banden. Op deze palen kunnen 
voorts tekens of aanwijzingen worden aangebracht, die bij het gebruik 
van de desbetreffende zones in acht moeten worden genomen. 
 
 Artikel 3 
 
 1. Ten zuidoosten van de zwemzone, bedoeld in artikel 1, tweede 
lid, en bezuiden de zwemzone, bedoeld in artikel 1, derde lid, bevin-
den zich beperkte vaarzones, verder te noemen bufferzones, waarvan in 
afwijking van artikel 2 van de Regeling zwem- en vaarzones, door vaar-
tuigen alleen gebruik gemaakt mag worden om af te meren of voor anker 
te gaan, alsmede om zich van of naar een afmeer- of ankerplaats te be-
geven. 
 2. De bufferzone bij de in artikel 1, tweede lid, aangeduide 
zwemzone strekt zich uit in zuidoostelijke richting tot aan de vis-
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sershaven en in zuidwestelijke richting tot en met een afstand van 50 
meter in zee, gerekend vanaf de laagwaterlijn. 
 3. De bufferzone bij de in artikel 1, derde lid, aangeduide zwem-
zone strekt zich uit tot en met een afstand van 25 meter in zee, gere-
kend vanaf de zeezijde van deze zwemzone.  
 4. Bedoelde bufferzones kunnen worden aangegeven door gele boeien 
die noch onderling noch met de boeien als bedoeld in artikel 2, tweede 
lid, verbonden zijn. 
 
 Artikel 4 
 
 1. Als afzonderlijke vaarzone voor jetski’s, waterscooters en 
dergelijke als bedoeld in artikel 14, tweede lid, van het Landsbesluit 
openbare wateren en stranden, wordt naast het perceel water, aangewe-
zen in artikel 5 van de Regeling zwem- en vaarzones, aangewezen het op 
de bij deze ministeriële regeling behorende kaart in rode arcering 
aangegeven perceel water aan het oostelijke deel van de zuidkust van 
Aruba, plaatselijk bekend als Sint Nicolaasbaai. 
 2. Het in het eerste lid bedoelde perceel wordt begrensd: 
a. aan de noordoost-zijde en aan de oostzijde door een lijn, evenwij-

dig aan het strand en gelegen op vijftig meter uit de kust, gere-
kend vanaf de laagwaterlijn van het strand; 

b. aan de noordzijde door de meest zuidelijke van een tweetal smalle 
landtongen, die zich in westelijke richting uitstrekken; 

c. aan de zuidwest-zijde door het natuurlijk gevormde rif dat de Sint 
Nicolaasbaai begrenst, en voorts door de rechte lijn in zuidooste-
lijke richting tussen het meest oostelijk gelegen deel van dit rif 
en de meest westelijk gelegen landpunt aan de zuidzijde van Rodgers 
Beach, alsmede door de rechte lijn in noordwestelijke richting tus-
sen het meest westelijk gelegen deel van eerdergenoemd rif en de 
meest westelijke punt van de meest zuidelijke landtong als bedoeld 
in onderdeel b. 

 3. Ter afbakening van de in dit artikel bedoelde afzonderlijke 
vaarzone worden palen geplaatst, waarop afwisselend rode en zwarte ho-
rizontale banden zijn aangebracht. De palen dienen zodanig te worden 
geplaatst, dat daardoor de grenzen van de afzonderlijke vaarzone kun-
nen worden gekend.  
 4. Op de palen, bedoeld in het derde lid, kunnen tekens of aan-
wijzingen worden aangebracht, die bij het gebruik van de afzonderlijke 
vaarzone in acht moeten worden genomen. 
 
 Artikel 5 
 
 Jetski’s, waterscooters en soortgelijke vaartuigen mogen slechts 
te water gelaten, afgemeerd of uit het water genomen worden in het 
perceel water, bedoeld in artikel 3, tweede lid. Voorts mogen zij zich 
slechts in dit perceel water tussen het strand en de afzonderlijke 
vaarzone, bedoeld in artikel 4, begeven. 
 
 Artikel 6 
 
 1. Artikel 2 van de Regeling zwem- en vaarzones komt als volgt te 
luiden: 

 "Als vaarzone voor alle vaartuigen met uitzondering van jet-
ski’s, waterscooters en dergelijke worden aangewezen de terri-
toriale wateren rond Aruba die niet ingevolge deze of enige 
andere ministeriële regeling als zwemzone zijn aangewezen.". 

 2. Aan artikel 4 van de Regeling zwem- en vaarzones worden na 
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"bufferzone" toegevoegd de woorden: als bedoeld in artikel 3. 
 
 Artikel 7 
 
 1. Deze ministeriële regeling treedt in werking met ingang van de 
dag na die van haar plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba. 
 2. Zij kan worden aangehaald als Regeling zwem- en vaarzones Sint 
Nicolaasbaai en Klein Lagoen. 
 


