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IJmuiden Aanloop (12 mijl op zee-sluizen IJmuiden) VHF 61
Sluizen IJmuiden VHF 22
Verkeersdienst Noordzeekanaal (sluizen tot km 14.8) VHF 03

Haven Amsterdam (Km 14.8 tot Schellingwoude) VHF 04
IJmuiden Aanloop (12 mijl op zee-sluizen IJmuiden) VHF 61
Sluizen IJmuiden VHF 22
Verkeersdienst Noordzeekanaal (sluizen tot km 14.8) VHF 03
Haven Amsterdam (Km 14.8 tot Schellingwoude) VHF 04

www.varendoejesamen.nl

www.portofamsterdam.com/nl/scheepvaart/pleziervaart

Overlast en noodsituaties: Voor klachten op het grachtenwater
kun je het Meldpunt Overlast te Water 24 uur per dag bellen:
0900-9394.

Bij noodsituaties in de haven bel je Meldpunt Verkeer
020-5234600 kies 1. Bij algemene noodsituaties
bel je natuurlijk het alarmnummer 112.

Schakel tijdig over naar het juiste marifoonkanaal:

Veilig
Varen
Vaarregels
voor recreatievaart

Veilig Varen
Vaarregels voor recreatievaart

Ken de vaarregels
De maximale vaarsnelheid op het IJ en het Noordzeekanaal is
18 kilometer per uur, met uitzondering van het gebied tussen het
Stenen Hoofd en de Kop van het Java- eiland. Hier geldt een maximum
snelheid van 12 kilometer per uur. In de stad en het Oostelijk
havengebied is de maximumsnelheid 7,5 kilometer per uur.
Houd zoveel mogelijk stuurboordwal aan.

Ga niet met te veel
mensen aan boord
Het is niet toegestaan om teveel mensen aan boord te nemen, dit brengt
de stabiliteit van de boot en de mensen aan boord in gevaar. De boot kan
daardoor omslaan, met alle gevolgen van dien. Ga je met meer dan 12
mensen aan boord? Dan gelden de eisen voor passagiersvaart van het BPR.

Toegang tot de havenbekkens
De havenbekkens zijn alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer.
Onder bestemmingsverkeer wordt verstaan de beroepsvaart die moet
laden of lossen. Voor de recreatievaart is het onveilig en dan
ook verboden om in de havenbekkens te varen. Grote schepen hebben
alle ruimte nodig om te kunnen manoeuvreren.

Ga niet met alcohol
aan het roer
Net als voor een bestuurder van een voertuig, is het voor een bestuurder
van een vaartuig niet toegestaan met alcohol aan het roer te gaan.
Je brengt anderen en jezelf hiermee in gevaar.

Voer de juiste
nautische verlichting
Tijdens slecht zicht (mist) en als het donker is, ben je verplicht
de verlichting te voeren zoals omschreven in het Binnenvaartpolitiereglement (BPR). Dit geldt voor zowel de beroepsvaart als de
recreatievaart, dus ook voor kleine vaartuigen! Bij mist is het gebruik
van radar met marifoon verplicht. Heb je geen radar met marifoon?
Dan mag je bij slecht zicht niet varen en moet je tijdelijk op
een ligplaats afmeren totdat het zicht weer voldoende is.

Kijk goed om je heen
tijdens het varen
Regelmatig achterom kijken is belangrijk. Er zijn altijd schepen
die sneller varen dan jij. Laat altijd duidelijk zien wat je gaat doen,
door de manoeuvre die je inzet duidelijk aan te geven. Zo zien de overige
vaarweggebruikers wat je van plan bent. Denk aan de dode hoek
van een binnenvaartschip. In die hoek kan de schipper je niet zien.

Volg de juiste
sluisprocedure
Meld je tijdig op het VHF kanaal van de betreﬀende sluis. Geef jouw
scheepsnaam door, het soort schip en naar welke richting je wilt
schutten. Maak het schip altijd vast in de sluis, en blijf aan boord
van het schip tijdens het schutten.

