Varen doe je samen!
Op de Europese binnenwateren
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Houd plezier in de vaart!
Varen is vrijheid. Los van het land. U kunt volop genieten van het water in heel Europa. De watersportmogelijkheden
zijn legio. Het kan druk zijn op het water. Zowel beroepsvaart als recreatievaart maakt gebruik van de vaarwegen.
Om alles in goede banen te leiden, gelden op het water regels. Elke schipper moet die kennen en zich eraan houden.
De regels kunnen verschillen per land dat u bezoek. Zorg dat u hiervan op de hoogte bent
Het project ‘Varen doe je samen!/Safe Boating’ bevordert een veilig gezamenlijk gebruik van de vaarwegen door
beroeps- en recreatievaart. Er zijn vaarwegknooppunten per land beschreven en kaartjes laten zien hoe u de
knooppunten op een veilige en vlotte manier kunt passeren. U kunt ze gratis downloaden op www.numericanal.eu
en www.safeboating.eu.
In deze folder vindt u naast de belangrijkste vaarregels tal van adviezen en praktische tips voor veilig varen. Als u
goed voorbereid van wal steekt, houdt u plezier in de vaart!
Deze brochure is tot stand gekomen met medewerking van de partners van het INTERREG IVB project
Numericanal.

Goed zeemanschap
Veilig varen begint op de wal, met een goede voorbereiding.
- Zorg dat u de vaarregels en de borden kent. Alle borden staan in de BPR-bijlage 7.
- Luister altijd naar de weersverwachting, dan wordt u op het water niet verrast.
- Weet waar u vaart: gebruik de meest recente waterkaart van uw vaargebied.
- Uw schip moet vaarklaar zijn: volle tanks, schone brandstoftanks en -filters.
- De reglementen van het land moeten aan boord zijn van een klein schip, met uitzondering van open kleine
schepen.
‘Goed zeemanschap’ is een grondregel. Het betekent kortweg dat een schipper schade voorkomt, personen niet in
gevaar brengt en een vlotte, veilige vaart niet hindert. Goed zeemanschap begint bij het goed voorbereiden van uw
vaartocht.
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De belangrijkste voorrangsregels op binnenwater
•
•
•

•
•
•

Kleine (recreatieve) boten verlenen altijd voorrang aan grote beroeps schepen, omdat kleine schepen
wendbaarder zijn en sneller stilliggen.
Veerponten, passagiersschepen, sleep- en duwboten en vissersschepen die in bedrijf zijn, hebben altijd de rechten
van ‘groot’.
Wie in de betonde vaargeul aan stuurboordzijde van het hoofdvaarwater vaart, heeft voorrang op schepen die het
hoofdvaarwater willen opvaren. Een uitzondering hierop zijn schepen die uit een betond nevenvaarwater komen
varen. In deze situatie moeten kleine schepen op het hoofdvaarwater voorrang verlenen aan grotere schepen die
van het betond nevenvaarwater komen.
Voor kleine motorschepen onderling geldt: als hun koersen kruisen en geen van de schepen aan stuurboordwal
vaart, krijgt het schip dat van stuurboord nadert voorrang.
Wie vanuit een haven of nevenvaarwater een hoofdvaarwater opvaart dan wel oversteekt, of vice versa, mag
andere vaarweggebruikers niet hinderen. Kleine schepen moeten altijd voorrang verlenen aan grotere schepen.
Wanneer een afvarend schip wil keren om bijvoorbeeld een haven in te varen, verleent dit schip voorrang aan een
opvarend schip dat de haven wil bereiken. Een afvarend schip vaart met de stroom mee, een opvarend schip tegen
de stroom in.
3

Op het water
Stuurboordwal
Houd op het vaarwater zoveel mogelijk stuurboordwal. Ook binnen betonde vaargeulen vaart u aan de rechterkant.
Grote schepen mogen in sommige situaties aan bakboordwal (aan de linkerkant) varen. Bijvoorbeeld om sterke
stroming te ontwijken of een haven in te varen. Wie aan bakboordwal vaart, toont een blauw bord met wit flikkerlicht
aan de tegemoetkomende vaart. Dit betekent stuurboord op stuurboord passeren.

Koers en snelheid
Vaar altijd een duidelijke koers, zodat andere schippers snappen wat u van plan bent. Pas uw koers en snelheid op tijd
aan als u voorrang verleent aan een ander schip en geef elkaar de ruimte om te manoeuvreren. Zorg ervoor dat uw
schip geen hinderlijke golfslag of zuiging veroorzaakt en voorkom zo gevaarlijke situaties en schade.

Blijf uit de dode hoek!

Een vrachtschip heeft een dode hoek, een ruimte voor het schip die de schipper niet kan zien. Hoe groot de dode hoek
is, hangt af van het type schip, de lading, de hoogte van de stuurhut en de afstand van de stuurhut tot het einde van de
zichtbelemmering. De dode hoek van een binnenvaartschip kan tot 350 meter groot zijn. Blijf uit de dode hoek!
Een vuistregel: als u de stuurhut van een vrachtschip niet kunt zien, dan ziet de schipper u ook niet.
Kijk regelmatig achterom en zorg dat u goed zicht rondom hebt als u achter het roer staat.
De beschreven situatie geldt op binnenwater; op zee is de dode hoek van beroepsschepen vele malen groter!
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De scheepvaartreglementen in Nederland
-

Binnenvaartpolitiereglement
Rijnvaartpolitiereglement

-

Scheepvaartreglement Kanaal Gent-Terneuzen
Scheepvaartreglement Eems-Dollard

-

Scheepvaartreglement Westerschelde

-

Scheepvaartreglement Gemeenschappelijke Maas

Binnenvaartpolitiereglement
Rijnvaartpolitiereglement
Scheepvaartreglement Westerschelde
Scheepvaartreglement Kanaal Gent-Terneuzen
Scheepvaartreglement Eems-Dollard

0

Scheepvaartreglement Gemeenschappelijke Maas
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Veilig oversteken
Stel: u komt uit een zijwater en wilt bakboord uit een druk kanaal op. Vaar niet klakkeloos over bakboord het
drukke kruispunt op, maar sla eerst ‘rechtsaf ’, met eventueel een uitkijk voorop. U vaart dus een kort stukje aan
stuurboordwal. Pas al er voldoende overzicht is en het veilig genoeg is, steekt u het kanaal haaks over. U vaart
vervolgens weer stuurboordwal in uw gewenste vaarrichting en kunt het kruispunt op een veilige manier oversteken.
Doe dit met gematigde snelheid, dan kunt u nog stoppen als het nodig is. Een beroepsschip is sneller bij u dan u
denkt.

goed (over)zicht?
is het veilig om
over te steken?

het kanaal
zijwater

Open varen
Als u een haveningang wilt invaren, dan kunt u die het best ‘open varen’. Dat wil zeggen: neem de bocht iets ruimer,
mits dat geen hinder geeft voor de overige scheepvaart. Door deze koers krijgt u meer overzicht, u kunt in de
haveningang kijken. Omgekeerd hebben schippers die de haven verlaten u eerder in het zicht.
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Goed voorbereid op pad
Pleziervaartuigenverzekering
Met een pleziervaartuigenverzekering bent u verzekerd tegen aansprakelijkheid voor schade die u met uw boot
veroorzaakt. U kunt zich ook verzekeren tegen schade die aan uw boot wordt veroorzaakt en voor schade veroorzaakt
door van buiten komend onheil, zoals brand en diefstal. Als u onverzekerd rondvaart, kan aansprakelijkheid voor
schade grote financiële gevolgen hebben.

Vaarbewijs
Stel u op de hoogte van de regels per land. Per land is de certificering verschillend maar het valt doorgaans wel onder
het International Certificate of Competence (ICC).

Geen plicht, toch examen
Het behalen van het vaarbewijs is ook nuttig als u een schip vaart waarvoor geen vaarbewijs nodig is. Dan hebt u
voldoende basiskennis van de reglementen, wetten en veiligheidsmaatregelen en dat komt de veiligheid ten goede. De
Stichting Vamex (Vaarbewijs- en Marifoonexamens) adviseert daarom, ook als u niet onder de vaarbewijsplicht valt,
altijd een examen Klein Vaarbewijs I te doen. Meer informatie vindt u op www.vamex nl

Watersportcursussen
Met tal van watersportcursussen kunt u uw kennis en ervaring bijspijkeren. Zoals ‘Tochtplanning’, ‘Theoretische
Kustnavigatie’ of praktijkcursussen als ‘Manoeuvreren op de motor’ of ‘Wadvaren’.

Veilig vaarklaar
Schone brandstoftanks en –filters verminderen de kans op motoruitval door verstoppend vuil of water in het
brandstofsysteem. Ongeveer 60% van de reddingacties wordt uitgevoerd ten behoeve van de watersport. Hierbij
treedt een aantal wetmatigheden op. Zo is in veel gevallen motorpech de oorzaak van problemen.

Aandacht voor de motor
Lege accu’s verstopte filders en vervuilde brandstoftanks zorgen dikwijls voor motorstoringen. Zeker in het begin van
het vaarseizone. Bacteriegroei in de dieseltank gedurende de winter is een probleem. Daarom de volgende tips:
• Maak uw tank voor het vaarseizoen schoon.
• Zorg voor schone filters
• Ontlucht de motor na vervanging van de filters
• Controleer het oliepeil van de motor geregeld
• Laad de accu’s op
• En: vaar met een volle tank
• Check ook het koelwater! Vuil in de aanvoer of een defecte impeller (schoepenrad) kan een motor oververhitten.
• Zorg voor gereedschap en gangbare reserveonderdelen aan boord.
• Volg een cursus dieseltechniek. Dan leert u in een dag brandstoffilters en de impeller vervangen, olie verversen en
de motor winterklaar maken.

7

Motorstoring
Valt uw motor uit tijdens het varen op het binnenwater, probeer dan voor anker te gaan of – als dat nog lukt- af te
meren, om een aanvaring te voorkomen. Waarschuw de verkeerspost, houd uitkijk en maak andere schepen duidelijk
dat u niet kunt manoevreren, bijvoorbeeld met een geluidsseinen. Ankeren kan trouwens niet op een druk vaarwater.
Een goede uitrusting aan boord vergroot uw veiligheid. Zoals:
• Veiligheidsmiddelen. Reddingvesten en -boeien onder handbereik, brandblusser, EHBO-doos, noodsignalen,
radarreflector en ankergerei.
• Navigatiemiddelen. Kaarten, een kompas en dergelijke, om altijd uw positie te kunnen bepalen.
• Communicatieapparatuur om berichten van walstations en schepen te ontvangen, evenals de weerberichten.
Veiligheid is een kwestie van vooruit denken en vooraf maatregelen nemen.
Uw schip moet geschikt zijn voor het water waar u vaart. Het mag duidelijk zijn dat u in een open roeiboot met
buitenboordmotor beter niet een groot, open water als het IJsselmeer kunt oversteken.
Behalve het schip moeten ook de opvarenden ‘vaarklaar’ zijn. Het is verstandig dat er minimaal twee mensen aan
boord zijn die het schip kunnen varen. Bedenk wat u doet wanneer de schipper onverhoopt uitvalt.

Draag een reddingvest
Draag op het water een reddingvest, ook als u een geoefend zwemmer bent. Het gevaar van overboord vallen en
onderkoeld raken is altijd aanwezig. Met een reddingvest draait een drenkeling binnen een paar seconden op
zijn rug en de kraag ondersteunt het hoofd. Zo’n vest kan uw leven redden. De Koninklijke Nederlandse Redding
Maatschappij adviseert daarom met klem aan boord een goed werkend, passend reddingvest te dragen, dat op de
juiste wijze is bevestigd en geschikt is voor de omstandigheden.
Zeilers die op groot open water en zee zeilen, doen er goed aan een lifeline te dragen.

Alcoholpromillage
Het toegestane alcoholpromillage voor schippers geldt voor beroepsschippers én recreatievaarders. Iedereen die een
schip bestuurt moet scherp en alert zijn.

Communicatie op het water
Marifoon
De marifoon is een zendontvanger voor maritieme communicatie. Hij is in de beroepsvaart onmisbaar. Schippers,
verkeersleiders, brugwachters en sluismeesters praten met elkaar via de marifoon. Voor kleine schepen is de
marifoon niet verplicht, maar wel sterk aanbevolen. Zonder marifoon mist u veel informatie en contact met andere
vaarweggebruikers en verkeersleiders. Dat kan leiden tot gevaarlijke situaties. Bovendien kunt u in noodsituaties
anderen niet waarschuwen.

Uitluisterplicht
Als u een marifoon aan boord hebt, moet u in bezit zijn van een bedieningscertificaat en u hebt uitluisterplicht: u
moet de marifoon gebruiken.
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Verkeersbegeleiding en blokkanalen
Op drukke doorgaande vaarwegen zorgen verkeersposten (walstations) voor verkeersbegeleiding. Het stuk vaarweg
dat een verkeerspost voor zijn rekening neemt, heet blokgebied. Elke verkeerspost en dus ook elk blokgebied heeft
zijn eigen marifoonkanaal. Dat staat op de waterkaart en op borden langs de oevers. Vaart u in zo’n blokgebied, dan
bent u verplicht om op dat kanaal uit te luisteren.

Kanaal
Buiten de drukke verkeersbegeleidingsgebieden, dus buiten de blokkanalen, zetten alle schepen hun marifoon op
het aangegeven kanaal, het algemene nautische kanaal voor binnenwater. Zo kunnen alle schippers oproepen en
opgeroepen worden. Op zee geldt een ander kanaal. De kanalen kunnen per land/locatie verschillen. Informeer uzelf
hierover.

Spelregels bij verkeersbegeleiding
Voor het marifoonverkeer binnen de blokgebieden gelden grondregels.
• De verantwoordelijkheid voor een veilige navigatie ligt altijd bij de schipper.
• Gedurende de vaart in de marifoonblokgebieden is uitluisteren op het desbetreffende marifoonblokkanaal
verplicht. Ook voor kleine schepen met marifoon.
• Doelgroepschepen (kegelschepen, bijzondere transporten en een deel van de passagiersvaart) moeten zich
melden bij het binnenvaren van een marifoonblokgebied.
• Alle schepen, met uitzondering van kleine schepen, moeten zich melden op het marifoonblokkanaal voor:
- het in- en uitvaren van een haven of nevenvaarwater
- het keren op het vaarwater
- het oversteken van het vaarwater.
• Het nautisch veiligheidsverkeer tussen schepen onderling en met de verkeersposten moet op het
marifoonblokkanaal worden afgewikkeld.
• Houd alle communicatie kort en zakelijk. Meld scheepsnaam, scheepstype, positie en vaarrichting.

Geluidsseinen
Op het water kunt u met een scheepshoorn signalen geven.
Ze staan in artikel 4.02 en bijlage 6 van het BPR. Enkele geluidsseinen zijn:
Het attentiesein		
een lange stoot
Ik ga stuurboord uit		
een korte stoot
.
Ik ga bakboord uit		
twee korte stoten
..
Ik sla achteruit		
drie korte stoten
...
Ik kan niet manoeuvreren
vier korte stoten
....
Gevaar voor aanvaring
reeks zeer korte stoten . . . . .
Verzoek tot brugbediening
lang kort lang
-.. Zeer korte stoot = een kwart seconde
- Korte stoot = 1 seconde
- Lange stoot = 4 seconden
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Bruggen en sluizen
Samen schutten
Het passeren van sluizen vraagt extra aandacht. Zowel beroeps- als recreatieschippers hebben bij een sluis een
beperkte manoeuvreerruimte. Dat vereist oplettendheid en communicatie met elkaar en met de sluismeesters. Houd
rekening met elkaar, zodat de sluispassage vlot en veilig gebeurt. Voordringen is natuurlijk uit den boze, wacht op uw
beurt en volg de aanwijzingen (van de sluismeester) op.

Veilig door sluis en brug
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maak geen hinderlijke golfslag bij de wachtplaatsen.
Wacht voor rood licht. Vaar pas een sluis in (en uit), als dat is toegestaan.
Luister uit op het ter plaatse geldende marifoonkanaal.
Vaar de sluis pas in als u aan de beurt bent. Dring niet voor. Dat geldt ook voor het afmeren op de wachtplaats.
Een klein schip moet een groot schip voor laten gaan, als dat mogelijk is.
Bewaar met een klein schip in de sluis, zo mogelijk, afstand tot een groot schip.
Maak uw schip met voldoende landvasten vast en vier ze tijdig bij zakkend water! Zorg dat ze niet klem komen te
zitten.
Trossen vast? Schroef uit!
Blijf niet te lang rondjes draaien voor een brug; vaar vlot door, als de brug opengaat en laat het wegverkeer niet
onnodig wachten.
Ga onder het juiste brugdeel door en let altijd goed op tegenliggers, vooral als er beroepsvaart of ander verkeer
aan komt.

Bijna alle bruggen en sluizen hebben doorvaartlichten. In het BPR vindt u gedetailleerde informatie over de
betekenis.
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Bruggen in bedrijf
Rode lichten geven altijd aan dat de doorvaart verboden is, tenzij er extra gele
of groene lichten branden. Dan mag u er wel doorheen.
Met het geluidssein ‘lang-kort-lang’ kunt u om brugbediening vragen:

Doorvaart verboden

Doorvaart verboden,
wordt aanstonds toegestaan

–.–

Doorvaart toegestaan

Groene flikkerlichten

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

Doorvaart gesloten brug toegestaan,
tegenliggende vaart mogelijk

Doorvaart gesloten brug toegestaan,
voor tegenliggende vaart verboden

Bruggen buiten bedrijf
Dubbele rode lichten geven altijd aan dat de brug niet
wordt bediend en dat de doorvaart verboden is, tenzij er
extra gele of groene lichten branden. Dan mag u er wel
doorheen.

g is
vaart

Brug is buiten bedrijf,
Doorvaart toegestaan, brug is
doorvaart verboden
onbewaakt, tegenliggende vaart
mogelijk!

Doorvaart toegestaan, brug is
Brug
is buitentegenliggende
bedrijf,
onbewaakt,
vaart
doorvaart
mogelijk!verboden

Brug is buiten bedrijf,
doorvaart verboden

gestaan,
k

Doorvaart gesloten brug toegestaan,
Doorvaart
gesloten vaart
brug toegestaan,
voor tegenliggende
verboden
tegenliggende vaart mogelijk

Doorvaart gesloten brug toegestaan,
Doorvaart gesloten
toegestaan,
tegenliggende
vaart brug
mogelijk
voor tegenliggende vaart verboden

Doorvaart gesloten brug toegestaan,
voor tegenliggende vaart verboden
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Wat u verder nog moet weten…
Vervoer van gevaarlijke stoffen
Binnenvaartschepen geladen met gevaarlijke stoffen (brandbaar, giftig of explosief), tonen een, twee of drie blauwe
kegels of lichten. Zeeschepen met gevaarlijke stoffen die van en naar zee varen, voeren een rode vlag of rood licht.
Houd voldoende afstand tot deze schepen en gebruik geen open vuur in hun nabijheid.

Mist en radar
Er zijn vaarwegen en havens waar u bij slecht zicht niet mag varen zonder typegoedgekeurde radar. Als u geen radar
hebt, moet u in die wateren bij slecht zicht de dichtstbijzijnde geschikte ligplaats opzoeken. Anders riskeert u een
boete.
Een klein varend of geankerd vaartuig moet bij zowel slecht zicht als ’s nachts op de drukke vaarroutes een
radarreflector voeren. Naast de gewone radarreflectoren zijn ‘actieve’ varianten verkrijgbaar, die de signalen van
schepen met radar versterkt terugsturen.
Neem ’s nachts of tijdens slecht zicht contact op met de betreffende verkeerspost en vraag desnoods begeleiding aan.
Ziet de lucht er niet betrouwbaar uit of twijfelt u, dan kunt u als recreatievaarder beter in de haven blijven.

Zwemmen kan niet overal
Er geldt een verbod voor zwemmen in de rivier. Het BPR artikel 8.08 ‘Watersport zonder schip’ zegt onder andere:
1. Een persoon die zwemt (…) moet voldoende afstand houden van een varend schip of een varend drijvend
voorwerp (…).
2. Zwemmen, watersport zonder gebruik te maken van een schip en onderwatersport zijn verboden:
• Op een wachtplaats of in de nabijheid van een brug, een sluis of een stuw.
• In gedeelten van de vaarweg bestemd voor de doorgaande scheepvaart.
• In routes van veerponten.
• In havens en nabij de ingangen daarvan.
• In de nabijheid van meergelegenheden.
• In gebieden aangewezen voor snelvaren of waterskiën.
• In de door de bevoegde autoriteit aangewezen gebieden.
3. De bevoegde autoriteit kan vrijstelling of ontheffing verlenen van het tweede lid.
Golfslag, zuiging en stroming kunnen gevaarlijk zijn voor zwemmers. Hetzelfde geldt voor een lage
watertemperatuur. Zwemmen bij bruggen, sluizen en stuwen is verboden. Daarom mag u nooit vanaf een brug, sluis
of stuw springen of duiken. Hetzelfde geldt voor steigers, kades en remmingswerk. Bovendien is het levensgevaarlijk!
Waterbeheerders controleren de waterkwaliteit van officiële zwemwaterlocaties.
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Wellevendheid
Uit een enquête blijkt dat het gedrag van sommige waterrecreanten grote ergernis geeft. Om te voorkomen dat dit tot
strengere wet- en/of regelgeving leidt, is een ‘gedragscode’ voor de watersporter opgesteld. Hieronder een aantal punten:
• Bied hulp in geval van nood.
• Maak geen onnodig lawaai, geluid draagt ver op het water.
• Sta andere schepen toe langszij te komen (bij voorkeur kop aan kont); loop over het voordek van uw buurman om
aan wal te komen.
• Neem andermans trossen aan bij het afmeren.
• Denk aan uw snelheid en pas deze aan de omstandigheden van het vaarwater aan. Een te hoge hekgolf
veroorzaakt overlast en kan schade veroorzaken.
• Zorg voor correcte vlagvoering; haal de natievlag neer bij zonsondergang.
• Gooi geen afval overboord en loos geen vuil- en bilgewater.
• Verstoor geen dieren in natuurgebieden, betreed geen rust- en broedgebieden.
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Snelvaren
Snelvaren betekent: harder varen dan 20 kilometer per uur. Een snelle motorboot is een klein schip, korter dan 20
meter, dat sneller kan varen dan 20 kilometer per uur. Hieronder vallen ook waterscooters. Op het water geldt voor
snelle motorboten een landelijke maximumsnelheid van 20 kilometer per uur, tenzij verkeerstekens op de wal en
officiële waterkaarten iets anders aangegeven.
Voor de meeste wateren in Europa geldt een maximum snelheid. Buiten de snelvaargebieden is te snel varen
hinderlijk voor de medewatersporters.
Waterskiën of wakeboarden mag alleen in gebieden die voor deze sport zijn aangewezen. Het waterskiën mag geen
onveilige situaties of overlast voor anderen veroorzaken. Tijdens het waterskiën gelden verder dezelfde regels als voor
het varen met een snelle motorboot.
De bestuurder van een snelle motorboot moet voorkomen dat andere watergebruikers worden gehinderd of in gevaar
worden gebracht. In onderstaande gebieden moeten snelle motorboten hun snelheid (aanzienlijk) beperken:
• In de buurt van de oever, tenzij borden iets anders aangeven.
• In de buurt van een zwemplek of aanlegplaats.
• In de buurt van wedstrijden, waterfeesten, demonstraties of soortgelijke evenementen.
• Bij slecht zicht (bijvoorbeeld mist of regen).
• In een haven.
• ‘s Nachts (tenzij er een officiële ontheffing is).
• In de buurt van haveningangen.
• In de nabijheid van veren.

Handhaving regels
Vaarwegbeheerders en de politie handhaven de regels op vaarwegen. Ze letten vooral op vaargedrag,
vaarbewijzen en alcoholgebruik. Buitengewone opsporingsambtenaren zijn bevoegd om boetes uit te delen.
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Foto: Dik van Veldhuizen

Samengevat: 10 tips voor de recreatievaart
1. Begin met een goede voorbereiding. Maak uw schip vaarklaar. Verzamel voldoende informatie over uw
vaarwater, ken de vaarregels en neem een recente waterkaart mee. Beluister weerberichten. Ga alleen varen als het
zicht goed is.
2. Zien en gezien worden. Zorg ervoor dat u altijd goed zichtbaar bent én dat u zelf onbelemmerd om u heen kunt
kijken. Kijk regelmatig achterom, zodat u oplopende schepen tijdig ziet. Geluidsseinen moet u goed kunnen
horen.
3. Geef de motor aandacht: vaar met schone, volle tanks, schone brandstoffilters, volle accu’s. Op een aantal grote
wateren en rivieren moet een klein vaartuig een motor hebben en daarmee een minimum snelheid kunnen
handhaven.
4. Geef beroepsvaart de ruimte en vaar zoveel mogelijk aan de rechterkant van het vaarwater.
5. Blauw bord met wit flikkerlicht: wanneer een schip dit voert, passeer dan bij voorkeur aan de zijde van het
blauwe bord (stuurboord op stuurboord).
6. Vaar een duidelijke koers, dan snappen andere schippers wat doet.
7. Blijf uit de dode hoek van een vrachtschip.
8. Let op ‘snelverkeer’: op sommige plekken mogen motorboten sneller varen.
9. Pas uw snelheid aan, zodat andere schepen geen last hebben van uw hek- en boeggolf.
10. Gebruik de marifoon. Luister uit en gebruik de marifoon om onduidelijke en gevaarlijke situaties te voorkomen.
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Colofon
Dit project is mede financierd door het Europese Regionale Ontwikkelingsfonds (ERDF) en mogelijk gemaakt door
het INTERREG IVB programma (Numericanal) Deze brochures zin gezamenlijk ontwikkeld met de Numericanal
Partners op basis van het materiaal van het in Nederland uitgevoerde ‘Varen doe je Samen!’ en Safe Boating project.
Het doel is de veiligheid op het water te verbeteren met name tussen beroeps en recreatievaart.
Vragen? Ga naar www.numericanal.eu en www.safeboating.eu
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