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Intitulé   : MINISTERIELE REGELING ter uitvoering van artikel 14, 

eerste tot en met het vierde lid, van het Landsbesluit 
openbare wateren en stranden (AB 1987 no. 124) 

 
Citeertitel: Regeling zwem- en vaarzones 
 
Vindplaats : AB 1989 no. 66 
 
Wijzigingen: AB 1994 no. 12; AB 1998 no. 77; AB 2001 no. 97 
 
===================================================================== 
 
 
 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 aangewezen de op de bij deze ministeriële regeling be-
horende kaart (bijlage I) in rood aangegeven wateren voor de westkust 
van Aruba. 

2. De zwemzones, bedoeld in het eerste lid, strekken zich in zee 
uit over een afstand van ten hoogste 75 meter uit de kust, gemeten 
vanaf van de laagwaterlijn, en zijn afgezet door gele boeien die on-
derling verbonden zijn door middel van lijnen met kleinere oranje-rode 
boeien. 
 
                             Artikel 2    
 

Als vaarzone voor alle vaartuigen met uitzondering van jetski's, 
waterscooters en dergelijke worden aangewezen de territoriale wateren 
rond Aruba die niet ingevolge deze of enige andere ministeriële rege-
ling als zwemzone zijn aangewezen. 
 
 Artikel 3 
 

1. Rond iedere zwemzone, bedoeld in artikel 2, bevindt zich aan 
drie zijden een beperkte vaarzone, verder te noemen bufferzone, waar-
van in afwijking van artikel 2 door vaartuigen 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 begeven. 

2. De grens van een bufferzone, bedoeld in het eerste lid, be-
vindt zich ten hoogste 10 meter buiten de korte zijden van een zwem-
zone en ten hoogste 75 meter buiten de lange zeezijde van die zwemzone 
 en is aangegeven door gele  boeien die noch onderling noch met de 
boeien, bedoeld in artikel 1, tweede lid, verbonden zijn. 
 
 Artikel 4  
 

In afwijking van het bepaalde in artikel 2 is het verboden de 
vaarzone te gebruiken om vaartuigen af te meren of voor anker te gaan 
op een plaats, gelegen binnen een afstand van 50 meter van een aan het 
strand grenzende zijde van een bufferzone als bedoeld in artikel 3. 
 
 Artikel 5 
 

1. Als afzonderlijke vaarzone voor jetski’s, waterscooters en 
dergelijke als bedoeld in artikel 14, tweede lid, van het Landbesluit 
openbare wateren en stranden, wordt aangewezen een perceel water aan 
de westzijde van Aruba; de grenzen van dit perceel worden gevormd: 
a. aan de noordzijde door een lijn, lopende vanaf de hoogwaterlijn aan 
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de westkust ter hoogte van het perceel J.E. Irausquin Boulevard no. 
152A, in noord-westelijke richting, en vervolgens na 120 meter zich 
voortzettende in westelijke richting over twee of meer gele boeien; 

b. aan de westzijde door de grens van de territoriale wateren tussen 
de snijpunten  van die grens met de lijnen, bedoeld in de onderde-
len a en c; 

c. aan de zuidzijde door een lijn, lopend vanaf de hoogwaterlijn aan 
de westkust ter hoogte van de noordzijde het perceel J.E. Irausquin 
Boulevard no. 252, in westelijke richting over twee of meer gele 
boeien; 

d. aan de oostzijde door de waterlijn van het strand tussen de snij-
punten van die lijn met de lijnen, bedoeld in de onderdelen a en c. 

2. In de afzonderlijke vaarzone bedoeld in het eerste lid, be-
vindt zich een bufferzone die zich vanaf de hoogwaterlijn uitstrekt 
tot een afstand van 100 meter in zee, aangegeven door vier of meer ge-
le boeien, terwijl de noordzijde wordt begrensd door de grens, genoemd 
in het eerste lid, onderdeel a, en de zuidzijde door de grens, genoemd 
in het eerste lid, onderdeel c. 
     3. In de bufferzone, bedoeld in het tweede lid, geldt een maximum 
snelheid van 20 km per uur. De bufferzone mag alleen worden gebruikt 
om vaartuigen af te meren, alsmede om zich van of naar een afmeer-
plaats te begeven; tevens dient de bufferzone als een doorvaarzone en 
als een zone ten behoeve van ongeoefende gebruikers van jetski's, wa-
terscooters en dergelijke. 
     4. Het in het eerste lid bedoelde perceel water is op de bij deze 
ministeriële regeling behorende kaart (bijlage II) in rood gearceerd 
aangegeven en met coördinaten nader omschreven. 
 
                             Artikel 6   
  

 1. In afwijking van het bepaalde in de artikelen 1, tweede lid, 
en 3, tweede lid, kan bij de afbakening van zwem- en bufferzones ook 
gebruik worden gemaakt van palen met afwisselend gele en zwarte ho-
rizontale banden. 

2. Op de palen, bedoeld in het eerste lid, kunnen tekens of aan-
wijzingen worden aangebracht, die bij het gebruik van de desbetreffen-
de zones in acht moeten worden genomen. 
     3. Palen als bedoeld in het eerste lid, kunnen, behoudens in 
zwem- en bufferzones, ook op het vasteland worden gebruikt met het oog 
op de afbakening van dergelijke zones. 
 
 Artikel 7 
 

De Regeling vaarzones (AB 1988 no. 121) wordt ingetrokken. 
 
 Artikel 8 
 

1. Deze ministeriële regeling treedt in werking met ingang van de 
dag waarop artikel 14 van het Landsbesluit openbare wateren en stran-
den (AB 1987 no. 124) in werking treedt. 

2. Zij kan worden aangehaald als Regeling zwem- en vaarzones. 
 


