ONDERNEMERSNIEUWS
Bootverhuurders leveren bijdrage aan veiligheid
HISWA Vereniging neemt sinds
de start van het project ‘Varen doe
je Samen!’ (VDJS) deel aan de
samenwerking tussen publieke en
private partijen gericht op veiligheid op het water. Dit voorjaar
onderzocht HISWA Vereniging hoe
bootverhuurders de informatie
van VDJS kunnen inzetten richting
huurders. Het onderzoek toont
aan dat de naamsbekendheid van
‘Varen doe je Samen!’ zeer hoog
is onder deze bedrijven en dat de
bereidheid om de huurders voor te
lichten over veiligheid hoog is.
Het is in het belang van de
verhuurder dat huurders goed om
gaan met de boot en veilig varen.
Voor de hurende recreanten is
het prettig om goed voorbereid
het water op te gaan. Ook voor
alle anderen op het water, zowel
beroeps- als recreatievaart, is het
van belang dat deze groep goed
op de hoogte is van bijvoorbeeld
vaarregels, omgang met beroepsvaart en de knooppunten. Zeventig
verhuurbedrijven werkten mee
aan het onderzoek van HISWA
Vereniging. Vrijwel alle bedrijven
kennen de website en de brochures
van het project, over bijvoorbeeld
de vaarregels. In iets mindere mate
kennen bootverhuurders het project
van de Knooppuntenboekjes, de
aanwezigheid op watersportbeurzen
en social media.

regelgeving en verkeerstekens
op het water en het omgaan met
beroepsvaart, zoals het mijden van
de dode hoek en het oversteken
van een drukke (beroeps)vaarweg.
Andere veel genoemde onderwerpen op gebied van veiligheid
zijn reddingsvesten en onderkoeling en vlot en veilig brug en sluis
passeren.
In het onderzoek is ook gevraagd
hoe de verhuurders nagaan bij de
huurders of zij voldoende ervaring
hebben. Vrijwel alle verhuurders
vragen de huurder vooraf naar hun
ervaring en bekendheid met de
te huren boot en het vaargebied.
Daarnaast wordt ook gevraagd
naar het Vaarbewijs of naar een
CWO-diploma, ook als dit voor
de te huren boot wettelijk niet
verplicht is. Een ander gebruikte
methode is het “voorvaren”,
waaruit snel genoeg de kunde met
de boot naar voren komt. Vrijwel
alle bootverhuurders bieden dan
ook instructie aan voor de huurders
of verwijzen door naar een collegabedrijf dat dit kan verzorgen.

Regelgeving en omgang met
beroepsvaart

Boordboek met informatie voor

Als belangrijkste veiligheidsonderwerpen zien bootverhuurders de

huurder
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Alle bedrijven die boten verhuren

ontvingen een boordboek dat zij op
de huurboten kunnen neerleggen.
In het boordboek zijn standaard
een aantal brochures van ‘Varen
doe je Samen!’ opgenomen over
bijvoorbeeld vaarregels en veiligheid aan boord, reddingsvesten
en het veilig passeren van brug en
sluis. Optioneel kan ook specifieke
informatie worden toegevoegd,
zoals over snelvaren of de
knooppunten met beroepsvaart
in het vaargebied. Een verhuurder
kan op deze wijze zelf informatie
toevoegen die voor dit vaargebied
of het type boot belangrijk is.
Tijdens de HISWA te water kunnen
bedrijven bij de stand van Varen
doe je Samen! meerdere boordboeken afhalen om op de huurboten te leggen. Dit helpt mee aan
de bekendheid van de vaarregels
en het bevorderen van de veiligheid onder incidenteel varende
recreanten. Sinds kort heeft
‘Varen doe je Samen!’ ook aparte
informatie voor deze groep op de
website ontsloten. Op de website
van Varen doe je Samen staan
alle brochures ook als download
beschikbaar. Een groot deel van
dit materiaal is ook in het Engels,
Duits en Frans beschikbaar.
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