
Campagne ‘Varen doe je Samen!’ 

Voor een veilige vaart

Veel recreanten en watersporters genieten – vooral tijdens de zomermaanden – 
van de Nederlandse vaarwateren. Beroepsschippers maken voor hun werk 
gebruik van hetzelfde vaarwater. Het kan dus druk zijn op het water.  
Om samen op een veilige manier gebruik te maken van vaarwegen, is het 
belangrijk dat alle gebruikers rekening met elkaar houden, de belangrijkste 
vaarregels kennen en zich ernaar gedragen. Varen doe je namelijk samen!



Voor álle vaarweggebruikers
De informatie van ‘Varen doe je 
 Samen!’ is voor álle vaarweggebruikers 
interessant. Voor beginnende water-
sporters, huurders, watersporters die 
in een nog onbekend gebied gaan 
varen. En zeker ook voor ervaren 
watersporters die openstaan voor 
nieuwe informatie over veilig varen 
en nieuwe inzichten.

Ook voor beroeps- en binnenvaart-
schippers is de informatie van ‘Varen 
doe je Samen!’ interessant, al is het 
maar om te weten welk advies de 
recreatievaart krijgt om een vaarweg 
over te steken. De beroepsvaart 
heeft als professional tenslotte een 
voorbeeldfunctie. ‘Varen doe je 
Samen!’ draagt op deze manier bij 
aan veiligheidsbewustzijn van álle 
vaarweggebruikers. Want, veilig 
varen doe je samen!

Doelstelling
Het doel van de campagne is om de veiligheid op de 
vaarwateren te verbeteren, zowel tussen recreatievaart 
en beroepsvaart, als tussen recreatievaart onderling. 
Het gaat daarbij om de  thema’s (technische) preventie, 
reisvoorbereiding, veiligheid op het water, veiligheids-
bewustzijn en duurzaam vaargedrag.

De campagne geeft via diverse kanalen inhoudelijke 
tips en voorlichting over bovenstaande thema’s, brengt 
actueel nieuws voor waterrecreanten en geeft informatie 
over mogelijke  knelpunten op de vaarweg en veilige 
alternatieve routes. 

Knooppuntinformatie
Samen met de partners heeft ‘Varen doe je Samen!’  
belangrijke en drukke knooppunten van de 
 Nederlandse vaarwegen in kaart gebracht. Op de 
website van ‘Varen doe je Samen!’ is een beschrijving, 
inclusief overzichtskaart en een adviesroute om het 
knooppunt op een veilige en vlotte manier te passeren 
te vinden.  De kaarten zijn een aanvulling op de 
officiële waterkaarten en bedoeld om vaarweg-
gebruikers een goede reisvoorbereiding te bieden. 
De knooppunten worden jaarlijks geactualiseerd 
en zijn per regio via www.varendoejesamen.nl/
knooppunten gratis te raadplegen en als kaartlaag 
geïntegreerd in diverse nautische navigatie-apps.

Informatieve brochures
Naast de Knooppuntinformatie heeft ‘Varen doe je 
Samen!’  diverse informatieve brochures ontwikkeld die 
voorlichting geven over veiligheid en veel voorkomende 
zaken op het water. Er komen verschillende onder-
werpen aan bod rond de hoofdthema’s (technische)
preventie, goede reisvoorbereiding, vaaruitrusting, 
veiligheid op het water en goed zeemanschap. 
Daarnaast zijn er onder meer brochures over de 
Staande Mast Route, duurzaam vaargedrag en is  
de populaire Vaarbewaarkaart te downloaden via  
www.varendoejesamen.nl/downloads.

Actuele website en kenniscentrum
De website van ‘Varen doe je Samen!’ is het 
 kenniscentrum met veel actuele achtergrond informatie 
over uiteenlopende, seizoen  gerelateerde onderwerpen. 
Ook vindt de vaarweggebruiker er de overzichtskaarten 
met onder andere knooppunten en snelvaargebieden. 

Via de website en social-media-kanalen deelt ‘Varen 
doe je Samen!’ continu actueel nieuws over ontwikke-
lingen, vaarroutes, stremmingen,  evenementen en 
FAQ’s. ‘Varen doe je Samen!’ is dé bron van informatie 
voor iedereen die gaat varen.

Varen doe je Samen! 
Om de veiligheid op de Nederlandse 
vaarwegen te vergroten is in 2007  
de voorlichtingscampagne ‘Varen  
doe je Samen!’ gelanceerd. Met de 
campagne werken diverse partijen 
samen aan meer veiligheid op het 
water. Aangesloten partners zijn 
Rijkswaterstaat, de Provincies, Dienst 
der Hydrografie, Unie van Water-
schappen, Havenbedrijf Amsterdam, 
Havenbedrijf Rotterdam, Koninklijke 
BLN-Schuttevaer, KNMC, KNRM, 
Watersportverbond, HISWA- 
RECRON, Politie, Sportvisserij 
Nederland, Reddingsbrigade 
Nederland en leden van het Netwerk 
Waterrecreatie. De partners hebben 
zich via een  convenant aan de 
campagne  verbonden, waarmee de 
voorlichting in ieder geval tot 2025 
blijft doorlopen. Daarnaast wordt  
de campagne ondersteund door de 
‘Vrienden van Varen doe je Samen!’.



Uitvoering
Waterrecreatie Nederland, Storkstraat 24, 3833 LB Leusden 
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. Aan de inhoud van deze brochure zijn geen rechten  
te ontlenen. Kijk voor meer informatie www.varendoejesamen.nl/disclaimer

Bezoek de website 
makkelijk vanaf je 
smartphone via 
www.vdjs.nl.
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