
  

Regio Piemonte 
Beheersorgaan van de Natuurparken en Natuurreservaten van het Lago Maggiore 

(Speciale Natuurreservaten Fondo Toce en Canneti di Dormelletto) 
 
 

Let op!!! 
Om veilig en fijn over het Lago Maggiore te varen, zonder schade of gevaar voor uzelf, anderen en 
het omringende milieu te veroorzaken (en ook... om een flinke boete te voorkomen!) moeten enkele 
eenvoudige regels in acht genomen worden! 
 
 
 
SNELHEID EN ALGEMENE VERBODEN VOOR MOTORBOTEN 
 
Niet op een afstand van minder dan 150m van de oevers varen, behalve voor vissen met vergunning: deze 
strook van 150m mag alleen bij vertrek en terugkeer, loodrecht en heel langzaam (minder dan 10km/u, 
ongeveer 5 knopen) worden doorvaren.  
 
Op de rest van het meer nooit de 45km/u (ongeveer 27 knopen) overschrijden! 
 
Er dient echter altijd een dusdanige snelheid aangehouden te worden dat er geen gevaar voor anderen 
veroorzaakt wordt, rekening gehouden wordt met het verkeer, het zicht en de toestand van het meer. 
 
Het besturen van boten met een motor door minderjarigen onder de 16 jaar is verboden! 
 
De openbare vervoerroutes niet hinderen! 
 
De beroepsvisserij niet hinderen! 
 
Nooit zones waar zich zwemmers bevinden binnenvaren!  
 
Niet op minder dan 50m afstand komen van boeien die de aanwezigheid van duikers aangeven. 
 
Het is verboden om olie, brandstof of andere vervuilende stoffen in het water of op de oevers te lozen.  
 
De motor moet in perfecte staat gehouden worden om verlies van olie of brandstof te voorkomen. 
 
In het geval van tanken en onderhoud moet lekken van olie, brandstof en andere vloeistoffen (bv. shampoo 
en dergelijke) voorkomen worden. 
 
BOOT 
 
Een nieuwe wettelijke regeling (wet van 15/11/2011 n°203) bepaalt dat alle motorboten (ook met 
buitenboordmotor) langer dan 2,5 meter die varen op het Lago Maggiore en op het Lago Ceresio-Lugano 
een Italiaanse nummerplaat op de boot dienen te hebben. Deze nummerplaat wordt afgegeven na registratie 
in een provinciaal scheepvaartdossier. Ook indien een boot een Nederlandse registratie heeft met een 
Nederlands kenteken, is deze Italiaanse registratie verplicht. 
 
Voor registratie in het provinciaal scheepvaartdossier en afgifte van de nummerplaat dient een aanvraag te 
worden ingediend door middel van speciale aanvraagformulieren.  Deze aanvraagformulieren kunnen 
worden opgevraagd bij de receptie van Camping Orchidea. Ze kunnen ook worden gedownload via 
www.provincia.verbano-cusio-ossola.it.  
Op de homepage van deze site vindt u onder het kopje ‘Nuova obbligo per proprietari die imbarcazioni a 
motore superiori ai 2,5 m’ onder ‘Allegati’ twee formulieren.  
Deze formulieren dient u te gebruiken voor de aanvraag. 
De aanvraagformulieren moeten worden ingediend bij het provinciehuis in Gravellona Toce, Via Industria  25  
of worden gemaild naar nautical@provincia.verbania.it 
  

http://www.provincia.verbano-cusio-ossola.it/
mailto:nautical@provincia.verbania.it


De nummerplaat dient te worden afgehaald bij het provinciehuis. U ontvangt een factuur die u moet voldoen 
op een postkantoor in Italië. Hier ontvangt u dan een betalingsbewijs waarmee  u zich weer dient te 
vervoegen bij het provinciehuis, waarna u de nummerplaat ontvangt. 
 
 
 
WATERSKIEN 
 
Waterskiën is alleen toegestaan bij mooi weer vanaf 8.00 tot zonsondergang. 
 
Nooit op minder dan 150m van de oevers!  
 
Waterskiën is verboden tussen Isola Bella, Isola dei Pescatori en de kust! 
 
Er dient, naast de bestuurder van het vaartuig, altijd een persoon aan boord te zijn die de sleepkabel en de 
waterskiër in de gaten houdt. 
 
Nooit van de oever wegvaren of naar de oever terugvaren als er zwemmers aanwezig zijn! 
 
Er moet altijd een afstand van minstens 12 meter aangehouden worden tussen de waterskiër en de 
motorboot. 
 
Uw motorboot moet beschikken over de standen vrij/achteruit en uitgerust zijn met een eerstehulpdoos en 
een achteruitkijkspiegel. 
 
U moet altijd op een afstand van minstens 50m van andere vaartuigen blijven. 
 
De waterskiër moet een zwemvest dragen. 
 
De maximumsnelheid is 45 km/u (ongeveer 27 knopen). 
 
De bestuurder moet een vaarbewijs hebben (ongeacht het soort boot!) 
 
Er mogen niet meer personen aan boord zijn dan maximaal voor het vaartuig toegestaan: ook de waterskiër 

telt mee! 

 
 
 
SLEPEN MET ANDERE VAARMIDDELEN DAN WATERSKIES (“bananen”, “ringen”, enz.) 
 
Dit is alleen toegestaan bij mooi weer vanaf 8.00 tot zonsondergang. 
 
Nooit op minder dan 150m van de oevers!  
 
Het slepen met andere vaarmiddelen is verboden tussen Isola Bella, Isola dei Pescatori en de kust! 
 
Er dient, naast de bestuurder van het vaartuig, altijd een persoon aan boord te zijn die de sleepkabel en het 
gesleepte object in de gaten houdt. 
 
Nooit van de oever wegvaren of naar de oever terugvaren als er zwemmers aanwezig zijn! 
 
Er moet altijd een afstand van minstens 12 meter aangehouden worden tussen het gesleepte object en de 
motorboot. 
 
Uw motorboot moet beschikken over de standen vrij/achteruit en uitgerust zijn met een eerstehulpdoos en 
een achteruitkijkspiegel 
 
U moet altijd op een afstand van minstens 100m van andere vaartuigen blijven. 
 
De gesleepte personen moeten een zwemvest dragen. 
 
De maximale snelheid is de voor het gesleepte object geldende maximale snelheid, en hoe dan ook mag 
niet harder gevaren worden dan 45 km/u (ongeveer 27 knopen). 



 
De bestuurder moet een vaarbewijs hebben (ongeacht het soort boot!) 
 
Er mogen niet meer personen aan boord zijn het maximaal voor het vaartuig toegestane personen: ook de 
gesleepte personen tellen mee! 
 
Het is verboden om meer dan twee objecten per keer te slepen. 
 
U dient altijd op minstens 100m van de rietkragen te blijven. 
 
Let op! Ook voor “opstijgende parachutes” en “surfplanken met vlieger” of “kitesurfplanken” bestaan regels 
die in acht genomen moeten worden. Informeer alvorens deze vaarmiddelen te gebruiken bij één van de 
hieronder vermelde contactpunten! 
 
 
 
WATERSCOOTERS 
 
Waterscooters mogen alleen van 9.00 tot 13.00 en van 15.00 tot 19.00 op het meer gebruikt worden. 
 
Nooit op minder dan 150m van de oevers! Deze strook van 150m vanaf de kust mag alleen loodrecht en 
heel langzaam (5km/u, ongeveer 3 knopen) doorvaren worden, en zonder dat de wateruitlaat uit het water 
steekt! 
 
De maximumsnelheid is 30 km/u (ongeveer 16 knopen)! 
 
De bestuurder moet een zwemvest dragen. 
 
Een afstand van minstens 100m van andere vaartuigen aanhouden. 
 
Het is verboden om de waterscooters op stranden en andere parkdomeinen te plaatsen. 
 
Het is verboden om de waterscooters te gebruiken tussen Isola Bella, Isola dei Pescatori en de hiervoor 
liggende oevers (Lido di Carciano, Hotel Lido Palace). 
 
De waterscooters zijn verboden op het gehele grondgebied van de Gemeenten: Castelletto, Dormelletto, 
Arona, Meina, Lesa, Baveno, Cannero en Cannobbio (aan de kant van Piemonte); alsmede de Gemeenten: 
Sesto C., Angera, Ispra, Laveno, Leggiuno (aan de kant van Lombardije). Na het uitvaardigen van dit 
informatieblad kunnen andere gemeenten worden toegevoegd, daarom wordt aangeraden om u te laten 
informeren alvorens te beginnen met varen. 
 
 
 
WINDSURFEN 
 
Er mag alleen vanaf één uur na zonsopgang tot zonsondergang gewindsurft worden. 
 
Windsurfen is verboden langs de scheepvaartroute, in de havens en in gebieden met een speciaal 
gebruiksdoel (bv. uitgangen van vaarkanalen). 
 
Er moet een zwemvest gedragen worden en men moet minstens 10m afstand van de andere windsurfers 
aanhouden. 
 
Er mogen geen personen of dieren vervoerd worden. 
 
 
 
ROEIBOTEN EN WATERFIETSEN 
 
Het gebruik van kleine roeiboten of waterfietsen (kano’s, rubberboten etc.) is toegestaan als het water kalm 
is en de weersomstandigheden gunstig zijn. 
 
 



 
ZWEMMEN 
 
Zwemmen is verboden in de havens, in de buurt van openbare aanlegsteigers en gebieden met een speciaal 
gebruiksdoel (bv. uitgangen van vaarwegen). 
 
Alleen met een hulpboot en een rode badmuts mag meer dan 150m uit de kust gezwommen worden. 
 
 
 
ONDERWATERSPORT 
 
Duikers moeten hun aanwezigheid aangeven met een boei met een rode vlag en een witte wimpel. 
 
Als een hulpboot gebruikt wordt, moet deze de vlag hebben en mogen de duikers zich niet meer dan 50m 
van de boot verwijderen. 
 
Duiken is verboden in de zwemzones, in de rietkragen en in gebieden met een specifiek gebruiksdoel (bv. 
uitgangen van de vaarkanalen). 
 
 
 
ALGEMENE GEDRAGSREGELS 
 
Nooit de rietkragen binnengaan (zelfs niet in een roeiboot)! 
 
Het is verboden om de verkeerstekens voor overdag en ‘s nachts te verwijderen, te wijzigen of te 
beschadigen (dus ook de gele boeien die de grens van het natuurreservaat aangeven en de boeien die de 
uitgangen van de vaarwegen aangeven: niet ankeren!). 
 
Het opstijgen van en landen op het water van watervliegtuigen en andere middelen voor vrij vliegen is 
verboden, inclusief “ultralight” vliegtuigen. 
 
 
 
INFORMATIE 
 
Het vaarreglement van het Lago Maggiore D.P.G.R. (Decreto del Presidente della Giunta Regionale – 
Besluit van de President van het Regionaal Bestuurscollege) 28.06.2009 nr. 5/R ligt ter inzage bij de 
gemeenten langs de oevers van het meer, de openbare aanlegplaatsen, de werven en botenverenigingen, 
de voornaamste hotels en campings en op de veerboten. 
 
Een kopie van dit reglement (dit is slechts een samenvatting!) dient altijd aan boord aanwezig te zijn! 
 
 
 
BOETES 
 
Het overtreden van een bepaling van het reglement leidt tot een boete van Euro 51 tot Euro 1.000 (Euro 
200,00 in geval van een boete met korting en bij betaling binnen 60 dagen). 
 
 
 
NATUURRESERVAAT VAN DE CANNETI DI DORMELETTO 
 
De grenzen van het Reservaat worden aangegeven door de gele boeien. Als u de boeien niet ziet, omdat ze 
tijdelijk in onderhoud zijn of vervangen worden: houdt u zich in dit geval aan de aanwijzingen van de 
parkwachter, houdt hoe dan ook een afstand van 150m van de oevers aan en vaar niet de rietkragen in! 
 
In het Reservaat is het gebruik van motorvaartuigen verboden. Motorvaartuigen mogen door het reservaat 
varen om, langs de kortste route, aan te leggen en weer te vertrekken, en moeten hierbij een minimale 
snelheid (4 knopen, minder dan 10 km/u) aanhouden, en mogen in geen geval in de gebieden voor de 
rietkragen varen! 
 



Zoals in het hele meer, is het in de rietkragen verboden om met wat voor soort boot dan ook (motorboten en 
andersoortige boten)  te varen of deze boten aan te leggen! 
 
In geval van overtreding van deze regel wordt een boete van 12 tot 129 Euro (boete met korting en bij 
betaling binnen 60 dagen) Euro opgelegd, die kan worden opgeteld bij mogelijke andere overtredingen van 
het reglement van het Lago Maggiore. 
 
 
 
NATUURRESERVAAT VAN FONDO TOCE 
 
Voor het aangeven van grenzen, geldt hetzelfde als voor het Natuurreservaat van de Canneti di Dormelletto. 
 
In het Reservaat is het gebruik van motorvaartuigen verboden. Motorvaartuigen mogen alleen door het 
Reservaat varen voor het aanleggen aan en vertrekken van geautoriseerde ankerplaatsen en toegestane 
aanlegplaatsen, langs de kortste weg vanaf de oever van vertrek of aankomst, op een minimumsnelheid (3 
knopen, dus ongeveer 5 km/u).  
 
Het aanleggen met motoren uitgeruste vaartuigen, ook als deze zonder hulp van motoren worden bestuurd, 
is uitsluitend toegestaan in privéhavens en delen van de oevers die grenzen aan campings of hierdoor bezet 
zijn, op voorwaarde dat hier geen badgasten aanwezig zijn. 
 
Het is vaartuigen met motor, ook als ze bestuurd worden zonder hulp van een motor, verboden om te 
ankeren of stil te blijven liggen op minder dan 100 meter van de oever, behoudens het geval van een strikte 
noodzaak om aan te leggen, te slepen of te ankeren waar dit toegestaan is. 
 
In de door badgasten bezette zones is ook het aanleggen van vaartuigen zonder motor verboden.  
 
 Zoals in het hele meer, is het in de rietkragen verboden om met wat voor soort boot dan ook (motorboten en 
andersoortige boten)  te varen of deze boten aan te leggen! Vaartuigen zonder motor moeten op minstens 
50 meter van de rietkragen blijven, behoudens strikte noodzaak om aan te leggen, te slepen of te ankeren 
waar dit toegestaan is. 
 
Langs de Toce is varen met een motorboot uitsluitend toegestaan op een minimale snelheid (3 knopen, 
ongeveer 5 km/uur), en alleen parallel aan de middellijn van de rivier, door de rivier op te varen vanaf de 
grens van het Reservaat, vóór de monding. 
 
Langs de Stronetta en het Kanaal van Fondotoce is varen alleen toegestaan zonder motor en parallel aan de 
middenlijn van de loop van het water! 
 
Varen met gebruik van een elektrische motor is toegestaan binnen dezelfde grenzen als toegestaan is voor 
het varen zonder motor. 
 
Het gebruik van waterscooters, alsmede de tewaterlating, het slepen en de opslag hiervan in 
domeingebieden die grenzen aan het meer is verboden. 
 
Overtreding wordt bestraft met een boete van Euro 100 tot Euro 1000 (Euro 200,00 in geval boete met 
korting en betaling binnen 60 dagen). 
 
 
 
 
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot: 
 
Bestuursorgaan Parken en Reservaten van het Lago Maggiore 
Hoofdkantoor: Via Gattico 6, 28040 Arona (NO).  
Tel. 0322 240 239, fax 0322 237 916. 
Vestiging Oleggio Castello: V.lo Torrazza 2, 28040 Oleggio C. (NO).  
Tel. 0322 230 230, fax 542 782 
Vestiging in Fondotoce: Via Canale 48, 28924 Verbania, tel.  
tel. 0322 496 596, fax 0322 406 842. 
Parkwacht Dormelletto: 320 43 73 96 4/5/6 
Parkwacht Fondotoce: 320 43 73 967; 328 042 39 54 
www.parchilagomaggiore.it 
 



Havenmeester van de Haven van Verbania 
P.le Flaim 15, 28921 Verbania. Tel. 0323 401 588 
ispettorato.verbania@regione.piemonte.it 
 
Rijkspolitie van Verbania 
Hoofdkantoor: Via Lussemburgo 4, 28921 Verbania. Tel. 0323 51 15 
Politie te Water: Via Belgio 6, 28921 Verbania. Tel. 512 428 
 
Carabinieri van Verbania 
Commandopost: Via Gen. A. Della Chiesa 1, 28921 Verbania Tel. 0323 40 01 
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