Tips voor veilig varen

‘Varen doe je Samen!’ - voor een veilige vaart
Als recreatievaarder weet je hoe prettig het is om op het water te
zijn. Beroepsschippers maken voor hun werk gebruik van hetzelfde
vaarwater, dus het kan druk zijn op het water. Om samen veilig te
varen is het belangrijk dat alle vaarweggebruikers rekening met elkaar
houden, onder andere door de vaarregels te kennen en zich ernaar te
gedragen. En door rekening met elkaar te houden op het water. Varen
doe je namelijk samen!

geven over veel voorkomende zaken en veiligheid op het water.
Er komen verschillende onderwerpen aan bod rond de hoofdthema’s
(technische) preventie, goede reisvoorbereiding, vaaruitrusting,
veiligheid op het water en goed zeemanschap. Daarnaast worden er
nog diverse andere onderwerpen besproken, zoals bijvoorbeeld snel
varen, vuil water en de Staande Mast Route.
Al deze brochures zijn gratis te downloaden via
www.varendoejesamen.nl/downloads

Nog veel meer!

Knooppuntenboekjes
‘Varen doe je Samen!’ bevordert een veilig gezamenlijk gebruik
van de vaarwegen voor de beroeps- en de recreatievaart. Om dat
te bereiken zijn de zogenoemde knooppuntenboekjes ontwikkeld,
waarin per regio de belangrijkste en drukste vaarwegknooppunten
beschreven zijn. Van deze drukke locaties op de vaarweg vind je in de
knooppuntenboekjes een beschrijving, inclusief overzichtskaart en een
voorgestelde route om het knooppunt op een veilige en vlotte manier
te passeren. Het zijn adviezen, geen verplichte trajecten: je kunt ook
op andere manieren de knooppunten oversteken. De kaarten zijn
een aanvulling op de officiële waterkaarten. Ze zijn dus niet bedoeld
om op te navigeren. Lees voor vertrek de teksten over de te passeren
vaarwegknooppunten en bestudeer de kaarten. Dan ga je goed
voorbereid op reis.

Naast bovengenoemde brochures en knooppunten is er op onze
website nog veel meer informatie voor zowel de beroeps- als
de recreatievaart te vinden. In ons Kenniscentrum vind je veel
achtergrondinformatie over uiteenlopende onderwerpen. Daarnaast
hebben we continu actueel nieuws over ontwikkelingen, vaarroutes,
stremmingen, evenementen en veel meer. Je kunt je ook aanmelden
voor de maandelijkse nieuwsbrief, zodat het laatste nieuws
automatisch in je mailbox valt. Tevens is de pagina met FAQ’s een bron
van informatie voor iedereen die gaat varen.
Dat geldt ook voor de Vaarbewaarkaart, een handig overzicht van
vaartips, regels en seinen gedrukt op een stevige kaart die aan boord
bewaard kan worden.

VERBODSTEKENS

GEBODSTEKENS
Verplichte
vaarrichting

Informatieve brochures
Naast de Knooppuntenboekjes heeft Varen doe je Samen!
verschillende informatieve brochures ontwikkeld die voorlichting

Aanleggen en
ankeren verboden
Aanleggen en ankeren
binnen 20 m verboden

Beperkte doorvaarthoogte,
evt hoogte in cijfers

Verplichting om voor
het bord te stoppen

Beperkte breedte
van vaarwater,
evt in cijfers

Verplichting de vaarsnelheid te beperken

Vaarwater ligt op 12 m
van de oever

Verplichting een
geluidssein te geven
Verboden te ankeren
Verplichting
om op te letten
Verboden te meren
Verboden
hinderlijke waterbewegingen te maken

Gebod het scheepvaartverkeer op het
hoofdwater niet te hinderen
Verplichting
uitvarende schepen
niet te hinderen

Verboden buiten
begrenzing te varen
Verboden voor
motorschepen
Verboden voor
kleine schepen
Verboden te
waterskiën
Verboden voor
zeilschepen

Verboden voor
zeilplanken
Einde vaarweg voor
snelle boten zonder
beperking van snelheden

Verplichting uit te
luisteren op het
aangegeven marifoonkanaal

AANBEVELINGSTEKENS
Aanbeveling
binnen
de aangegeven begrenzing
te varen

AANWIJZINGSTEKENS,
BIJKOMENDE TEKENS
& TEKENS VAN
KUNSTWERKEN

In-, uit- of doorvaren
toegestaan

Einde van een verbod,
gebod of beperking
Waarschuwing voor
uitvarende schepen

Motorschepen
toegestaan
Kleine schepen
toegestaan
Waterskiën
toegestaan
Zeilschepen
toegestaan
Door spierkracht
voortbewogen
schepen toegestaan

Hoogspanningslijn

Zeilplanken
toegestaan

Vrijvarende pont

Snel varen voor kleine
schepen toegestaan

Niet-vrijvarende pont

Waterscooters
toegestaan

Ligplaats, ankeren
toegestaan aan
zijde van het bord

‘Varen doe je Samen!’ - promotor van veiligheid op het water bestaat tien jaar! Om dat te vieren, maakten ‘Varen doe je
Samen!’ en ANWB Waterkampioen deze handige bewaarkaart.
We wensen je veel plezier en een behouden vaart!

Drinkwater

Marifoonkanaal voor
nautische informatie

ALGEMENE VAARTIPS
• Verander niet plotseling van
koers en snelheid.
• Zorg dat je rondom goed
zicht hebt en kijk regelmatig
achterom.
• Gebruik op tijd de juiste
navigatieverlichting.
• Anker niet bij bruggen,
sluizen, werkschepen met
uitstaande ankers en in het

midden van een vaarwater.
• Voorkom laveren op drukke
vaarroutes en houd het midden vrij voor grote schepen.
• Blijf uit de buurt van visnetten.
Deze worden meestal gemarkeerd door zwarte of gele
vlaggetjes.
• Voor het besturen van snelle
motorboten is een vaarbewijs

verplicht. Dit zijn alle boten
die sneller kunnen varen dan
20 km/u. De vaarbewijsplicht
geldt ook voor niet-snelvarende boten die langer zijn dan 15
meter.
• Let op wanneer je wel of niet
met een bepaalde boot mag
varen. Als een klein rubberbootje met buitenboordmotor

harder dan 13 km/u kan, moet
je bijvoorbeeld 16 jaar zijn.
• Zwemmen in gedeeltes van
de vaarweg bestemd voor de
doorgaande vaart, bij bruggen, sluizen en wachtplaatsen
is verboden.
• Vaar alcoholvrij. De wettelijke
grens op het water ligt op 0,5
promille.

BRUGLICHTEN
BRUGGEN IN BEDRIJF Rode lichten geven
altijd aan dat de doorvaart verboden is, tenzij er
extra gele of groene lichten branden. Dan mag je er
wel doorheen.

BRUGGEN BUITEN BEDRIJF Dubbele rode lichten geven altijd aan dat de brug niet wordt bediend
en dat doorvaart verboden is, tenzij er extra gele of
groene lichten branden. Dan mag je er wel doorheen.

Ligplaats, ankeren
toegestaan tot max
breedte in meters
Aanbeveling te varen in de
richting aangegeven door de pijl

Ankeren toegestaan
aan zijde van het bord

Doorvaart verboden

Doorvaart verboden.
Wordt aanstonds
toegestaan

Doorvaart toegestaan

Doorvaart verboden,
tenzij de doorvaartopening zo dicht is genaderd
dat stilhouden redelijkerwijs niet mogelijk is

Doorvaart gesloten brug
toegestaan, tegenliggende vaart mogelijk

Doorvaart gesloten
brug toegestaan, voor
tegenliggende vaart
verboden

Brug is buiten bedrijf.
Doorvaart verboden.

Doorvaart toegestaan.
Brug is onbewaakt,
tegenliggende vaart
mogelijk

Doorvaart gesloten brug
toegestaan, tegenliggende vaart mogelijk

Doorvaart gesloten
brug toegestaan, voor
tegenliggende vaart
verboden

Ligplaats toegestaan
aan zijde van het bord
Deze kaart wordt u
aangeboden door:
Plaats om te keren

Verboden voor
waterscooters

Hoofdvaarwater en
nevenvaarwater
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De kaart is ook gratis te downloaden via
www.varendoejesamen.nl/downloads
Daarnaast zijn we ook op Facebook en Twitter actief.

Waterrecreatie Nederland, Postbus 37111, 1030 AC Amsterdam
info@varendoejesamen.nl / www.varendoejesamen.nl
Internationale informatie vind je op: www.safeboating.eu
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.

Beperkte waterdiepte,
evt diepte in cijfers

Verplicht
stuurboordwal te
houden

Verboden voor
door spierkracht
voortbewogen schepen

Er zijn tien knooppuntenboekjes ingedeeld per regio die via
www.varendoejesamen.nl/knooppunten gratis te downloaden zijn.
De website werkt ook heel goed op een smartphone of tablet, dus is
ook onderweg goed te gebruiken.

BEPERKINGSREGELS

In-, uit- of doorvaartverbod
Voorbijlopen
verboden

VAAR
BEWAARKAART
VAREN DOE JE SAMEN, DAAROM VAAR JE VEILIG

VERKEERSTEKENS OP HET WATER

15-08-17 14:42

