
Motivaties partners convenant ‘Varen doe je Samen! 2020 – 
2025’ 
 
 
Port of Amsterdam 
Port of Amsterdam ziet veel belang in de samenwerking in ‘Varen 
doe je Samen!’ Op plekken waar de recreatie- en beroepsvaart elkaar ontmoeten, 
moeten vaarweggebruikers zich bewust zijn van hun gedrag en weten wat de 
regels zijn. De drukke plekken op het water zijn de vaarwegknooppunten, waar 
veel verkeer kruist. De komende periode komt hier extra aandacht voor. ‘Varen 
doe je Samen!’ weet de vaarweggebruikers met haar voorlichtingscampagnes 
goed te bereiken. Met haar landelijke netwerk is het bereik groot. Door de 
samenwerking voort te zetten, blijven we in contact met deze grote groep 
vaarweggebruikers en kunnen we samen zorgen voor het verbeteren van de 
verkeersveiligheid voor recreatie- en beroepsvaart, met uiteindelijk minder 
ongelukken als resultaat! 
 
 
Watersportverbond 
Veiligheid op het water is een van de speerpunten van het Watersportverbond. 
Daarom wil onze bond de samenwerking binnen de campagne 'Varen doe je 
Samen!' voortzetten. De landelijk campagne richt zich o.a. op het voorlichten van 
onze verenigingen en watersporters over allerlei gevaren op de vaarwegen via 
onder andere knooppuntenboekjes, lezingen bij de verenigingen en brochures. 
We zetten ons voor het project in via de samenwerking met de partners, andere 
belangenpartijen en de verschillende vaarwegbeheerders. Door deel te nemen 
aan het convenant ‘Varen doe je Samen’ creëren we een groot netwerk op het 
gebied van veiligheid voor onze watersporters en andere vaarweggebruikers. 
 
 
Koninklijke Marine – Dienst der Hydrografie 
De Chef der Hydrografie van de Koninklijke Marine licht toe: “De Dienst der 
Hydrografie is onder de indruk van de professionele, moderne benadering van 
voorlichting geven van ‘Varen doe je Samen!. Ik ben blij dat we onze eigen 
voorlichting aan de gebruikers van onze data, kaarten en publicaties kunnen 
integreren in het werk van ‘Varen doe je Samen! door partner te worden. 
Daarmee vindt de gebruiker alle nautische informatie op één plaats, versterken 
we ‘Varen doe je Samen!, en vullen we als overheidsonderdeel onze 
voorlichtingsrol zo efficiënt mogelijk in.” 
 
 
Reddingsbrigade Nederland 



Meer veiligheid in, op en langs het water. Dat is het doel waar Reddingsbrigade 
Nederland naar streeft. Om dat doel te bereiken, zoekt Reddingsbrigade 
Nederland de samenwerking. Want veiligheid gaat iedereen aan. Er doen zich 
nog te veel onveilige situaties voor op het water. Daar wil Reddingsbrigade 
Nederland verandering in aanbrengen. Door mensen bewust te maken van de 
risico’s, en een perspectief te bieden wat ze kunnen doen. Nederland heeft veel 
te danken aan het water. Water biedt ons plezier, een belevenis, en een bron van 
inkomsten. Laat dat vooral zo blijven. Maar laat het daarom vooral ook veilig 
blijven in, op en langs het water! 
 
 
Rijkswaterstaat  
Met de ondertekening onderstrepen Rijkswaterstaat en de andere partners het 
belang en de samenwerking. Uit de ervaringen, kennis, en vraag om voorlichting 
van de vaarweggebruikers van de afgelopen jaren blijkt dat het van groot belang 
is om blijvend aandacht te besteden aan het vergroten van het 
veiligheidsbewustzijn. Daarnaast heeft 'Varen doe je Samen!' een belangrijke rol 
in het signaleren van situaties die relevant zijn voor de veiligheid op het water. 
 
 
KNMC 
Samenwerking in ‘Varen doe je Samen!’ past geheel in het toekomstbeeld van de 
KNMC. Met de KNMC aan boord van het convenant worden motorbootvaarders 
betrokken bij veiligheid op het water. Dat is belangrijk want op alle Nederlandse 
vaarwegen, meren en kanalen kom je motorboten tegen. Als vertegenwoordiging 
van motorboot varend Nederland heeft de KNMC al meer dan honderd jaar 
ervaring met de zorg voor veilige watersport. Mede door het netwerk van de aan 
de KNMC gelieerde VNM, zal de KNMC de doelstellingen van ‘Varen doe je 
Samen!’ uitdragen en helpen realiseren. Daar staan we voor, nu en in de 
toekomst. 
  
 
Koninklijke BLN Schuttevaer 
Namens de binnenvaart hechten wij zeer aan veiligheid op het water! Veiligheid 
is wat ons bindt en daar moeten wij samen aan werken door begrip voor elkaar 
te hebben. Ons land is niet zo groot en heel waterrijk, je komt elkaar dus overal 
tegen. Koninklijke BLN-Schuttevaer vindt het belangrijk om een wezenlijke 
bijdrage te leveren aan de verdraagzaamheid en de mentaliteitsverandering 
tussen partijen. Wij nemen al deel sinds het eerste convenant en merken ook, 
ondanks dat dit moeilijk meetbaar is, echt de gunstige effecten van het project 
‘Varen doe je Samen!’. Wij nemen dan ook voor de komende periode weer graag 
deel als de vertegenwoordigende partij namens de binnenvaart. 



 
 
KNRM  
Iedereen die het water op wil gaan, voor werk of recreatie, kan dat goed 
voorbereid doen, met relevante informatie van de Koninklijke Nederlandse 
Redding Maatschappij (KNRM). De KNRM heeft, naast het redden en helpen van 
mensen op zee, preventie als kerntaak. Het is belangrijk om zoveel mogelijk 
organisaties en individuen te bereiken om het veiliger te krijgen op, rondom en 
in het water. Hoewel ‘Varen doe je Samen!’ een net iets andere invalshoek heeft 
dan KNRM met preventie, versterken beide organisaties elkaar sterk in het 
uitdragen van de veiligheidsboodschappen. Het krachtige en brede netwerk 
helpt om zoveel mogelijk mensen te bereiken en bewust te maken van gevaren 
en risico’s. 
 
 
Port of Rotterdam 
Waarom is ‘Varen doe je Samen!’ belangrijk voor de Rotterdamse haven? De 
Rotterdamse haven is een mooi en boeiend, maar ook drukbevaren gebied met 
veel beroepsvaart. Zee- en binnenvaart maken intensief gebruik van de rivieren 
en havens. Van watersporters en pleziervaarders vraagt dit extra alertheid en 
een goede reisvoorbereiding. Om het veiligheidsbewustzijn op het water te 
vergroten is het Havenbedrijf Rotterdam al sinds 2007 partner van ‘Varen doe je 
Samen!’. Ook de komende vijf jaar bundelen we opnieuw de krachten om ervoor 
te zorgen dat het op het water steeds veiliger wordt. Dat doen we door middel 
van gezamenlijke campagnes, maar ook door middel van een 
veiligheidscampagne in de Rotterdamse haven. 
 
 
Unie van Waterschappen 
De waterschappen doen mee aan ‘Varen doe je Samen!’ omdat waterschappen 
steeds vaker vaarwegbeheerder zijn en het belangrijk vinden dat recreatie- en 
beroepsvaart zich bewust is van gevaren. Bij het vergroten van dat bewustzijn 
kan ‘Varen doe je samen’ helpen. Daarnaast gaat het goed met de waterrecreatie 
in Nederland. Als het drukker wordt op en in het water is het des te belangrijker 
dat er rekening wordt gehouden met elkaar en dat de kwaliteit van het water en 
de werking van het watersysteem geen hinder ondervinden. In de volgende 
convenantperiode wil de Unie van Waterschappen meer aandacht vragen voor 
duurzaamheid en het platform gebruiken om in contact te komen met de 
waterrecreatiesector, particuliere organisaties en de recreanten zelf. 
 
 



Netwerk Waterrecreatie 
Het Netwerk Waterrecreatie, als gemeenschappelijke spreekbuis van de vele 
actieve organisaties van waterrecreanten in Nederland verbindt zich nadrukkelijk 
met het nieuwe convenant ‘Varen doe je Samen!’. Voor de grote diversiteit van 
deelnemers is het bevorderen van een veilige waterrecreatie een cruciaal 
onderdeel van hun werk. ‘Varen doe je Samen!’ is daarbij een onmisbaar 
samenwerkingsverband geworden en ze zullen daar ook de komende vijf jaar 
naar vermogen toe bijdragen. 
 
 
HISWA-RECRON 
 
Voor watersportondernemers, verenigd in HISWA-RECRON, is het nieuwe 
convenant van ‘Varen doe je Samen!’ van groot belang. Dit betekent dat ook de 
komende vijf jaar de veiligheid op het water bevorderd wordt door alle nationale 
partijen die betrokken zijn bij de watersport. Watersportondernemers leveren 
hieraan een bijdrage door veilige vaartuigen het water op te laten gaan en 
watersporters voor te lichten over vaargedrag, preventie, vaartuig en 
voorbereiding. We moeten hier met alle partijen aan blijven werken! 
 
 
De Provincies 
Provincies participeren al jaren in het project Varen doe je Samen!. Zij doen dat 
samen met het Rijk, havenbedrijven en belangenorganisaties uit de 
recreatievaart en de beroepsvaart. Het doel van het project is gezamenlijk de 
verkeersveiligheid op het water te bevorderen De provincies met veel vaarwegen 
onderschrijven tot op de dag van vandaag het nut en de noodzaak van het 
project ‘Varen doe je Samen!’. Zij hebben dan ook besloten om ook in de jaren 
2020-2025 in het project ‘Varen doe je Samen!’ te participeren als 
convenantpartner. 
 
 
Sportvisserij Nederland 
Er zijn in Nederland zo’n 70.000 sportvisboten op het water actief, zowel op de 
binnenwateren als op zee. De veiligheid van de sportvissers vinden wij erg 
belangrijk, en daarom nemen we opnieuw deel aan de campagne ‘Varen doe je 
Samen!’.  Ook voor de komende jaren zal Sportvisserij Nederland bij haar 
varende leden blijvend aandacht vragen voor een veilig gebruik van de 
vaarwegen, zodat men op een ontspannen manier van onze mooie 
(onder)waternatuur kan blijven genieten. 
 



 


