
Notulen Projectgroep vergadering  
'Varen doe je Samen!' 

 

 

Projectgroep ‘Varen doe je Samen!’   
13 februari 2018 

Locatie: Boot Holland WTC, Heliconweg 52, Leeuwarden 

11.00 uur – 13.30 uur, aansluitend bezoek beurs/stand vdjs 

1 Opening en Mededelingen ACTIE 

 • Afmeldingen en mededelingen 

Organisatie Aanwezig Organisatie Afwezig   

ANWB B.V. Marcel Bosch Havenbedrijf Rotterdam NV Hanneke te Niet ziek 

Havenbedrijf Amsterdam NV Erwin Sandburg HISWA Vereniging Stijn Boode afgemeld 

KNRM Bas den Braven 
Reddingsbrigade Nederland Oscar Kramer   

Provincie Fryslan, vervanging 
NH (GONZ) Ingrid Wierema 

Stichting Waterrecreatie 
Nederland Manon van Meer ziek 

Platform Waterrecreatie Oluf van Oosterom Unie van Waterschappen John van Amstel trein 

Koninklijke BLN- Schuttevaer Andries de Weerd    

RWS Sandhia Gokoel Te gast     

Sportvisserij Nederland Robert Weijman Landelijke Eenheid Bouke Jansma   

Varen doe je Samen!' Rowena van der Maat Openbaar Ministerie Michelle Kats ziek 

Watersportverbond Hylke Steensma       

Erwin Sandburg stelt zich voor als nieuwe projectgroep lid namens Havenbedrijf Amsterdam. 

Erik wordt door ieder welkom geheten. Kort wordt besproken dat het Havenbedrijf 

Amsterdam op dit moment media aandacht krijgt ivm de (on)veiligheid van de veerponten op 

het IJ. Rowena bied vanuit VDJS hulp aan als er voorlichting nodig blijkt te zijn t.a.v. dit 

onderwerp. 

Te gast bij Boot Holland/provincie Fryslân: 

Ingrid vertelt over de samenwerking tussen de Provincie Friesland, RWS, Hydrografische dienst 

waardoor er een stand van VDJS bemand door collega’s van verschillende partijen mede 

mogelijk is gemaakt. De provincie Friesland heeft in samenwerking met VDJS een nieuw folder 

ontwikkeld genaamd: “Weg van de Vaarweg”. De folder bevat vaarwegkenmerken tav de 

doorvaarthoogte en diepgang op verschillende Friese vaarwegen. Naast de folder is er op de 

website van varendoejesamen.nl een interactieve versie van de kaart te vinden met dezelfde 

gegevens.  

informatief 

2 Verslag van de vergadering van 21 november en betreffende acties 
 

 

 Nav verslag: Is er al meer bekend over de inzet van de stewards. Sandhia vraagt aan Dina om 

hier een terugkoppeling over te geven. Werkgroep VHF is nog niet bij elkaar gekomen. 

Notulen zijn hierbij vastgesteld  

RWS 

3 Terugkoppeling Werkgroepen  

 Knrm: Nieuwe knooppunten worden verwerkt in de app van de KNRM. Daarnaast worden de 

mogelijkheden onderzocht om een training te volgen t.a.v. veiligheid (simulatie in een 

zwembad). Hierover wordt nog een terugkoppeling gedaan, en eventueel zouden PG leden 

hieraan kunnen deelnemen. 

Schuttevaer: De vaarbewaarkaart is op verschillende ledenvergaderingen verspreid. Daarnaast 

gaf Andries aan dat de vaarweggebruiker zeer oplettend is en daarmee een klein foutje wat 

reeds bekend is bij ons heeft terug gekoppeld. Op dit moment doen 3 studenten onderzoek 

toepassing van het lesmateriaal, waarbij ze meevaren met binnenvaartschippers en 

 

 

 

 

 

https://www.varendoejesamen.nl/kenniscentrum/artikel/zeven-alternatieve-routes-langs-het-prinses-margrietkanaal-pm-kanaal


onderzoeken wat de belevenis is van de binnenvaartschipper tav interactie BV en RV. Er wordt 

gewacht op deze onderzoeksresultaten en deze worden nader bekend gemaakt. Een signaal 

vanuit Schuttevaer is dat men opmerkt dat veel beroepsvaarders een houding ontwikkelen 

waarbij steeds meer een rol oppakken als ambassadeurs. Ondanks dat blijft de boodschap dat 

communicatie belangrijk blijft overeind staan. Dit gaat met name over de wijze waarop de BV 

de RV ziet.  

Vrijwilligersgroep watersportverbond:  Checkvraag aan Manon of alle formulieren zijn 

verwerkt. De vraag om nieuwe vrijwilligers is uitgezet in de omgeving Delta Noord/Noord- 

Holland. Een aandachtspunt t.a.v. dit onderwerp is het aantrekken van “jonge” vrijwilligers. 

Een optie dat tijdens besproken is om via Jong RWS en Jong BLN Schuttevaer te kijken of er 

mogelijkheden zijn om jongeren aan te trekken. Paul Van der Maat en Kelly van Toorenburg 

zouden dit verder oppakken dat wil zeggen kijken naar de eventuele mogelijkheden om dit 

voor elkaar te krijgen. Er zijn aantal nieuwe aanmeldingen van vrijwilligers, Rowena/Manon zal 

indien dit kan ze de komende Hiswabeurs uitnodigen voor eerste kennismaking en 

mogelijkheden. 

Ongevallenonderzoek: Afgelopen periode zijn er diverse ongevallenonderzoeken afgerond, 

denk aan SOS-database jaarlijkse analyse, onderzoek Prinses Margrietkanaal etc. We wachten 

de resultaten af. 

Snelvaren: Actie: De nieuwe snelvaarkaart is bijna klaar. Rowena vraag aan de 

vaarwegbeheerders om hier een check op te doen. Ingrid merkt op dat de term snel varen een 

verwarrend/ vertekend beeld kan creëren, omdat er onder snel varen meer wordt verstaan 

dan alleen waterscooters op het water (hinderlijk golfslag). 

(Ver)huurders: boordboeken vorig jaar verspreid als voorbeeld. Nu aanvragen voor het 

vaarseizoen een boordboek per verhuurd schip. 

Jongeren en Jeugd: Werkgroep heeft vanwege organisatorische redenen geen zaken kunnen 

oppakken. Wordt binnenkort weer opgepakt. 

Sponsering (ad hoc werkgroep nav succes vbwk): 

Oluf heeft de mogelijkheden onderzocht tav sponsoring van de knooppuntenboekjes zodat de 

kosten om de boekjes te laten drukken laag blijven. Er zijn meerdere voorwaarden ontwikkeld 

waar een commercieel partij zich aan dient te houden als het gaat om hun logo plaatsen in de 

boekjes. 

Voorwaarde zijn o.a.: 

- Het moet duidelijk zijn dat het eigendom is en blijft van 'Varen doe je Samen!' 

- De grootte van de logo moet beperkt blijven 

- De betreffende partij dient zelf alle drukkosten te bekostigen 

WG Sponsoring maakt een notitie voor de SG. Rowena vraagt de mening van de aanwezigen. 

RWS begrijpt heel goed wat de budgettaire redenen zijn om de knooppuntenboekjes op 

genoemde wijze te laten drukken. Echter is RWS als publieke organisatie gehouden aan hun 

vigerende beleid ten aanzien van sponsoring. Het komt er alsnog op neer dat het beleid is dat 

je als overheidsorgaan geen commerciële partijen direct of indirect mag promoten. Andere 

vaarwegbeheerders in de publieke sector hebben ook dergelijk beleid. Wellicht dat er andere 

manieren zijn, en de opmerking vanuit de groep is ook dat we niet altijd hoeven te faciliteren. 

Tot slot is het belangrijk dat om herhaling van dezelfde vraag en daarmee dezelfde discussie te 

voorkomen. Dus er wordt concreet aan de PG gevraagd om een goede oplegnotitie te maken 

en voor te leggen aan de SG. Hierin wordt ook onderzocht en meegenomen hoe bijvoorbeeld 

Veilig Verkeer Nederland daarmee om gaat. Wellicht Verbond van Verzekeraars een rol? 

Afspraak is dat notitie eerst nog rondgaat en volgende PG vergadering wordt vastgesteld 
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WG sponsoring: 

BLN/PvW/ANWB  

 

 

 

 

sponsorvoorstel 

opstellen 

4 Terugkoppeling bereik website 2017 (adhv powerpoint)  

 Statistieken: We mogen met trots zeggen dat de naamsbekendheid van VDJS mooie pieken 

vertoont, met name in de zomer t.a.v. unieke website bezoekers. Sjoerd en Eef gaan samen de 

mogelijkheden bekijken om nog meer mensen te bereiken. 

Informatief 

 



5 Jaarplan voor 2018: accenten komend jaar/thema?  

 Acties worden uitgevoerd conform PvA 2015 – 2020  

Doornemen van de acties aan de hand van PPT. En input 10 jarig bestaan VDJS in nov 2017. Er 

zijn verschillende aandachtspunten omschreven. Een extra aandachtspunt dat tijdens de PG 

vergadering meegegeven wordt is dat er niet alleen een 

infokaart/communicatietraining/voorbeeldinstructiefilm VHF voor BV/RV komt, maar ook voor 

bedienaars. Uitwerking door WG VHF 

Afspraken tussen Vaarwegbeheerders en roeiverenigingen worden 1 keer per 5 jaar herzien. 

Omdat de afspraken met studentenverenigingen worden gemaakt en 1 keer per jaar het 

bestuur veranderd en daarmee de afspraken niet worden overgedragen is het een wens om 1 

keer per jaar afspraken te maken met de roeiverenigingen. Vanuit VDJS zal dit getracht worden 

te centraliseren ism KNRB. Deze vraag komt vanuit provincie ZH, ism Schuttevaer, provincie 

Groningen, Waternet en Oost Nederland. 

Afhankelijk van budget en bestaande filmmaterialen zal worden bekeken of er een nieuwe 

regionale film in 2018 ism RWS wordt geproduceerd.  

Nieuwe brochures: De PG is van mening dat er al heel veel folders met veel thema’s bestaan. 

Volgens de PG zou nu de focus moeten liggen op het actualiseren van de huidige folders ipv 

nieuwe folders en thema’s maken. Er is een voorstel van HISWA Vereniging om een nieuw 

folder uit te brengen over Veilig Trailer-en. Dit past onder de serie reisvoorbereiding. Vooral 

Sportvisserij en Watersportverbond reageren enthousiast. We wachten hun voorstel af.  

Samen met VAMEX gaan er nieuwe quiz/”hoe veilig vaar jij”-vragen worden ontwikkeld.  

Riverguide Recreant: Ontwikkeling app voor RV zou komt in februari 2018 uit. Op dit moment 

is de app ontwikkeld en bevind zich in een zogenoemde testfase. Knpt worden hier ook in 

opgenomen. Provincie Friesland wil zich ook hierbij aansluiten. Een verbeterpunt dat wordt 

aangedragen tav de ontwikkeling van de app is het opnemen/inzichtelijk maken van de 

toegestane diepgang. 

Vaarweginformatie.nl: Er komt een nieuwe release van vaarweginformatie.nl. RWS heeft veel 

verbeterpunten ontvangen van gebruikers die de website niet gebruiksvriendelijk vonden. Er 

wordt een webinar gehouden op 22 februari 2018 en aan alle PG wordt gevraagd om indien 

mogelijk hier deel aan te nemen. De webinar-link is te vinden in de verzonden stukken van de 

vergadering. 

Informatief 

WG VHF: 

BLN/HBR/KNRM 

script film AT 

checken, 

infokaart maken 

 

Platform Water-

recreatie/PL 

 

RWS 

 

 

Terugkoppeling 

HISWA 

 

VAMEX/PL 

6 Toelichting op Effectmeting Handhaving door Bouke Jansma (LPE)  

 Wat is het effect van Handhaving?  
Hoe kunnen 'Varen doe je Samen!' en handhaving elkaar versterken?  
Hoe ziet de handhaving er dit jaar uit? 
Toelichting in powerpoint 

informatief 

 

7 Rondvraag en sluiting 

Actie: Partner format graag weer invullen voor 2018 samen met SG lid. 
 

 

Overzicht vergaderingen en planning 2018 

 

 

 

 

 

Bijlage: Powerpoint PG vergadering 

SG Locatie PG Locatie 
 

 Di 13/2 Op Boot Holland beurs 

Do 15/3 UvW Amersfoort Di 15/5 Waternet Amsterdam 

Do 12/7 RWS Rotterdam Di 09/10  

Do 6/11  Di 11/12  


