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Veilig Varen? ‘Varen doe je Samen!’
‘Varen doe je Samen!’ heeft tot doel de verkeersveiligheid op de Nederlandse vaarwegen te
vergroten. Als beroeps- en recreatieschippers
meer kennis hebben van elkaars gezichtspunten,
mogelijkheden en beperkingen als verkeersdeelnemer, en daar rekening mee houden, draagt
dat bij aan de veiligheid op onze drukke vaarwegen.
‘Varen doe je Samen!’ biedt kennis, informatie en
voorlichting over veilig vaargedrag. Speerpunten
zijn de technische reisvoorbereiding en veiligheid
op het water. Door zich meer bewust te zijn van
veiligheidsaspecten en daaruit voortvloeiend
veiliger gedrag, meer oplettendheid en anticipatie
kunnen recreatievaart- en beroepsvaart veel
ongevallen voorkomen.
Op www.varendoejesamen.nl zijn de digitale
knooppuntenboekjes, folders en nieuwsberichten
beschikbaar. Die geven aanwijzingen en tips voor
een veilige vaart.

‘Varen doe je Samen!’ kijkt naar
verschillende aspecten:

• Veiligheidsgevoel:
Beroeps- en recreatievaart gebruiken samen
hetzelfde vaarwater. Dat vraagt om begrip
voor elkaar, maar ook om kennis van elkaars
gezichtspunten. Wat betekent ‘veiligheidsgevoel’
voor een binnenvaartschipper? Met de drukte
op het water kan het veiligheidsgevoel wel eens
onder spanning komen te staan. Je moet dan
zien dat je als beroepsschipper tussen jachten en
andere kleinere schepen door laveert. Dat kan
soms veel improvisatievermogen vragen.
• Interactie tussen vaarweggebruikers:
Gedeeld gebruik van het vaarwater vraag om
duidelijkheid en inzicht in het vaargedrag van
alle vaarweggebruikers.

• Veiligheidsbeleving:
Bewustwording van elkaars mogelijkheden en
beperkingen als verkeersdeelnemer zijn daarom
van groot belang. De vaarweg ziet er vanaf een
stuurhut op 10 meter boven de waterlijn heel
anders uit dan vanaf een jacht met de stuurhut
1 meter boven de waterlijn, laat staan vanaf een
sloep op 50 centimeter boven de waterlijn.
‘Varen doe je Samen!’ geeft voorlichting aan
recreanten over de dode hoek van binnenvaartschepen en aan beroepsschippers hoe zij de dode
hoek kunnen beperken door te zorgen voor een
vrij uitzicht om zich heen.
De beroepsschipper is alert op zijn omgeving
en kijkt vooral vooruit, de recreant moet
vooral achteruit kijken. Een beroepsschipper is
verplicht om in de sluis zijn schroef af te zetten:
Recreatievaart heeft last van het schroefwater in de
sluis, vandaar deze regel.

Het project ‘Varen doe je Samen!’ heeft als doel de risico’s te beperken voor beroeps-en recreatievaart op dezelfde vaarweg.
Tal van partijen werken samen in het project: ANWB, Koninklijke BLN-Schuttevaer, Havenbedrijf Amsterdam N.V., Havenbedrijf Rotterdam N.V.,
HISWA Vereniging, KNRM, Rijkswaterstaat, Platform Waterrecreatie, de Provincies, Reddingsbrigade Nederland, Sportvisserij Nederland,
Stichting Waterrecreatie Nederland, Unie van Waterschappen, Watersportverbond.
Vragen? Of nieuwsgierig naar andere aandachtspunten voor veiligheid op het water? Kijk op www.varendoejesamen.nl
De website van ‘Varen doe je Samen!’ werkt ook goed op een smartphone.

Veilig werken aan boord (reddingsvest aan)
is ook een belangrijk thema. Over dergelijke
veiligheidsaspecten geeft ‘Varen doe je Samen!’
voorlichting en trainingen. Ook stimuleren we
dat veiligheidsinformatie een vaste plek krijgt in
opleidingen.
Een binnenvaartschip heeft een marifoon ter
beschikking en kan communiceren met andere
collega’s. Slechts een enkel recreatieschip beschikt
over een marifoon. Om toch met elkaar in contact
te kunnen komen kan de recreant bij dreigend
gevaar de scheepshoorn gebruiken. Elkaar de
ruimte geven, vaart minderen, een professionele
houding op het water, het hoort allemaal bij
goed zeemanschap, van zowel de beroeps- als de
recreatieschipper.

