HIERAAN HERKEN JE
de duurzame watersporter

1. Afval gooi ik niet overboord. Ik scheid al het afval,
maar met name gevaarlijk of chemisch afval, zoveel
mogelijk en doe het in de daarvoor afvalcontainers
zodat het gerecycled kan worden.
2. Ik loos geen toiletwater op het oppervlaktewater/
open water.
3. Bij aanschaf van producten als bijvoorbeeld verf,
aangroeiwerende middelen, verfabijtmiddelen
en schoonmaakmiddelen kies ik de meest
milieuvriendelijke variant.
4. Ik koop of gebruik geen voorwerpen die van
archeologische oorsprong zijn of die gemaakt zijn
van beschermde diersoorten.
5. Ik bescherm flora en fauna en respecteer kwetsbare
natuurgebieden. Ik bescherm dieren en
(water)planten, verstoor geen broedende vogels en
visgronden. Tijdens het vissen maak ik geen gebruik
van ongeoorloofde methoden. Ik vis niet in verboden
perioden.
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6.

Ik ga veilig het water op door ervoor te zorgen
dat mijn boot ‘technisch’ in orde is om de kans op
milieuverontreinigingen en ongelukken zo klein
mogelijk te maken.
7. Ik draag zorg voor een goede reisvoorbereiding
door mijn route voor te bereiden, alle noodzakelijke
(nautische) informatie en veiligheidsmiddelen aan
boord te hebben.
8. Ik ken de vaarregels en handel daarnaar. Zo blijf ik
altijd uit de dode hoek van beroepsvaart en heb
reddingsvesten voor alle opvarenden aan boord.
9. Ik vaar een duidelijke koers, geef de beroepsvaart
de ruimte en laat goed zien wat ik van plan ben en
vaar zoveel mogelijk stuurboordwal (rechterzijde)
van het vaarwater. Ik hinder mijn mede
vaarweggebruikers zo min mogelijk.
10. Ik meld bij calamiteiten over bovenstaande regels
de autoriteiten en spoor andere watersporters aan
om milieu, natuur en veiligheid hoog in het vaandel
te hebben om zo duurzame waterrecreatie te
bevorderen.
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ik doe mee aan deze pilot en heb bovenstaande
normen voor de duurzame watersporter gelezen.
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