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Informatie ‘Varen doe je Samen!’ 
  praktijk(ervaar)dag Waddenzee  

 

Op zaterdag 19 november 2016 organiseert ScheepsWijs Vaarcursussen in samenwerking met 

Rijkswaterstaat Waterdistrict Waddenzee en Rederij Doeksen - onder auspiciën van 'Varen doe je 

Samen!'  - vanuit Harlingen een unieke en leerzame dag op de Waddenzee waarin de praktijk 

centraal staat. 

Tijdens de heenreis naar Terschelling bespreken Marianne van der Linden (ScheepsWijs) en 

vaarwegbeheerder Rijkswaterstaat onder andere ‘wadvaren tussen de beroepsvaart’.  

Op Terschelling brengen de deelnemers een kort bezoek aan de brug van de ‘gewone’ veerboot, is 

er van rederij Doeksen en ScheepsWijs een informatieve presentatie over de interactie beroeps- 

en recreatievaart. Voor aanvang van de terugreis brengen de deelnemers een bezoek aan de brug 

van de ‘snelle’ veerboot. 

 

Het programma is toegespitst op de combinatie beroeps- en recreatievaart. Onderwerpen die aan 

bod kunnen komen zijn: 

· Vaargedrag van zeeschepen, vissers en charterschepen op de Waddenzee 
· Gewenst vaargedrag recreatievaart 
· De stroomgeleidingsdam ‘Pollendam’ en recreatiegeul het ‘Hanerak’ 
· Reglementen 
· Betonning, aanbevolen routes voor de recreatievaart  
· Verboden gebieden, mosselpercelen en MZI's 
· Marifoongebruik, uitluisterplicht en meldposten op het Wad 
· Kaartgebruik en veilig navigeren op de Waddenzee  
 

 

 

 

 

http://www.scheepswijs.nl/
http://www.varendoejesamen.nl/
http://www.varendoejesamen.nl/


 

VDJS praktijk(ervaar)dag 2016 - Waddenzee 

Programma zaterdag 19 november 
09.15  Ontvangst in de vertrekhal van Rederij Doeksen in Harlingen, bij de tafel (herkenbaar aan 

de vlaggen) van ScheepsWijs en 'Varen doe je Samen!'. 

 Deelnemers melden zich aan en ontvangen een 'Varen doe je Samen!' tasje met 

informatie en uw groepskleurcode. 

Heenreis 

09.45 Vertrek “gewone” veerboot naar Terschelling.  

Let op: als u te laat bent mist u letterlijk de boot! 

 Start bovendeks met uitleg over wegvaren en verlaten van de Haven van Harlingen 

 Presentatie/voorlichting 'Varen doe je Samen!'/Scheepswijs en RWS in 

promenadedek (1e verdieping) onder genot van koffie en appelgebak 

11.45 Aankomst op Terschelling en speciale bezichtiging brug veerdienst in groepjes 

 

Lopen (ca. 10 minuten) naar het Maritiem Instituut Willem Barentsz (MIWB) 

Dellewal 8, 8881 EG West-Terschelling 

 

Terschelling 

12.30  Lunch in het Maritiem Instituut Willem Barentzs Terschelling 

13.30 Presentatie in het MIWB 

 Veilig varen op de Wadden door Jan Almoes, kapitein van Rederij Doeksen 

 Veilig navigeren en keuzes maken, door Marianne van der Linden van ScheepsWijs  
 

Terugreis 
15.30 Gelegenheid om het stuurhuis van de sneldienst te bezichtigen in groepjes 
16:15  Vertrek sneldienst naar Harlingen 
17.15  Aankomst en gezamenlijke afsluiting 
 

Belangrijke aandachtspunten: 
 Boot vertrekt om 9.45 uur!! 

 Advies: Warme (regenbestendige) kleding mee. 

 In uw tas vind u een kleurcodekaartje om aan te duiden in welke groep u bent ingedeeld 

voor het bezichtigen van de brug. 

 Kaartjes voor de overtocht en dag zijn gereserveerd, u kunt niet meer annuleren. Bij 

verhindering wordt het inschrijfgeld niet gerestitueerd. U kunt in dat geval wel iemand 

anders uw plaats laten vervangen. 

 Zou u een foto van uw boot willen meenemen? 

 

Wij wensen u een boeiende dag toe. Tot zaterdag! 
 
Deelname aan een VDJS praktijkdag geschiedt geheel op eigen risico. De organisatie accepteert geen enkele 

aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaakt in samenhang met of voor, 

gedurende of na de VDJS praktijkdag. 
 


