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Adoptiebeleid Stichting Veldzorg Oosterdel 
Januari 2021 

 

Privé of bedrijf 

We maken onderscheid tussen privé-adoptie en bedrijfsadoptie. Privé-adoptanten betalen 

minimaal 150 euro per jaar en bedrijfsadoptanten betalen minimaal 250 euro per jaar. 

 

Varende monumenten 

Volgens oude afspraken ontvangt een klein aantal schippers met een ‘varend monument’ een 

vaarpas voor 50 euro per jaar. Dit beleid continueren we niet, ook bezitters van een varend 

monument betalen vanaf 2021 het minimale adoptiebedrag van 150 euro.  

 

Eisen voor vaartuigen 

Tegenover de varende monumenten staan de hedendaagse varianten, zoals zodiacs en 

speedboten, die niet thuishoren in een landschapsreservaat. Verbieden kunnen we het helaas 

niet, maar in de adoptieovereenkomst geven we de kwestie van de maximumsnelheid, met 

name voor dit soort snelle boten, extra aandacht.  

 

Op dit moment (vierde kwartaal 2020) wordt in kaart gebracht wat varen met te grote 

snelheid of met (te) grote, diepstekende boten betekent voor de eeuwenoude oevers. Het 

kan dus zijn dat er in de toekomst aanvullende eisen worden gesteld aan de grootte en de 

diepgang van vaartuigen die worden toegelaten in het landschapsreservaat. 

 

Vaarpas 

Adoptanten zijn 18 jaar of ouder. 

Vanaf 2021 kunnen privé-adoptanten 1 vaarpas op naam ontvangen1 van de hoofdadoptant. 

De pas is geldig voor de hoofdadoptant en diens eventuele partner. De vaarpas is niet geldig 

voor inwonende (minderjarige of meerderjarige) kinderen. Voordat de adoptieovereenkomst 

wordt afgesloten, bespreken we dit met de hoofdadoptant. 

 

Bedrijfsadoptanten krijgen een pas op naam van het bedrijf. Bedrijfsadoptanten die 

(substantieel) meer dan 250 euro doneren, kunnen indien gewenst meerdere passen op 

naam van het bedrijf krijgen, passend bij het donatiebedrag. Het aantal passen is ter 

beoordeling aan het bestuur van Stichting Veldzorg. 

 

Vaarbeleid 

De gemeente is verantwoordelijk voor het vaarbeleid en de handhaving daarvan.  

 

De maximumsnelheid is 6 kilometer per uur.  

 

Het landschapsreservaat is verboden gebied tussen zonsondergang en zonsopgang. 

 

In het landschapsreservaat mag met een motorboot (ook elektrisch!) alleen gevaren worden 

met een speciale ontheffing: een vaarpas op naam, die door Stichting Veldzorg alleen wordt 

verstrekt aan adoptanten en huurders.  

 

                                                 
1 Pas wordt alleen verstrekt als adoptant dit wenst, het is geen automatische wederdienst. 
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Het landschapsreservaat is voor jongeren in motorboten verboden terrein. Zij hebben geen 

vaarpas en kunnen die ook niet krijgen, tenzij ze 18 jaar of ouder zijn en onder hun eigen 

naam adopteren of een akker huren. De vaarpas van de ouder(s) is niet geldig voor 

inwonende kinderen. Er is voldoende water elders in de gemeente waar jongeren wel mogen 

varen. 

 

Wel mag iedereen – jong en oud – roeien, kanoën en suppen in het landschapsreservaat, 

zolang het licht is. 

 

Aanleggen  

De adoptieakkers (aan de randen van het gebied) mogen niet worden betreden. 

Ook de huurakkers zijn verboden terrein, behalve voor de huurder van dat eiland en 

vrijwilligers van Veldzorg voor onderhoud. 

In het midden van het gebied is een recreatie-eiland, met een aanlegsteigertje, voor 

algemeen gebruik. 

 

De adoptieovereenkomst 

Met adoptanten sluiten we, nadat dit via e-mail is afgesproken en we de adresgegevens 

hebben gekregen, een adoptieovereenkomst af. De tekst van de toelichting in de 

adoptieovereenkomst luidt als volgt: 

 

- De adoptie-eilanden in het landschapsreservaat maken deel uit van de 

ecologische hoofdstructuur en worden onderhouden door Stichting Veldzorg. 

- Donaties stellen Stichting Veldzorg in staat het landschapsreservaat te 

onderhouden en de cultuurhistorische waarden van dit unieke landschap te 

herstellen en te handhaven. 

- In het landschapsreservaat wordt biologisch geteeld. 

- De adoptie-eilanden mogen niet worden betreden, behalve door vrijwilligers 

van Veldzorg voor onderhoud. Er is een algemeen eiland aangewezen waar 

recreatie is toegestaan.  

- In het broedseizoen (van half maart tot half juli) is een gedeelte van het landschapsreservaat 

voor niemand doorvaarbaar. Dit deel is dan afgesloten met kettingen. 

- De maximum vaarsnelheid is 6 km/uur. Bedenk dat dit maar net iets sneller is 

dan een stevige wandelpas. Hogere snelheden veroorzaken te hoge golfslag en 

daardoor afkalving van de kwetsbare akkerkanten.  

- Zodiacs en speedboten horen niet thuis in het landschapsreservaat, tenzij de 

maximumsnelheid van 6 kilometer per uur wordt gerespecteerd.  

- Kinderen en jongeren zijn welkom, maar niet met een motorboot.  

- Het landschapsreservaat is verboden gebied tussen zonsondergang en 

zonsopgang. 

- Stichting Veldzorg Oosterdel is aangewezen als ANBI-instelling. Betaalde 

adoptiebedragen zijn daarom als gift aftrekbaar voor de belasting, onder bepaalde 

voorwaarden. Het is aan de adoptant om hier gebruik van te maken, Veldzorg staat 

daarbuiten. Zie de website van de Belastingdienst voor meer informatie. 


