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Risico’s bij gemeenschappelijk gebruik van vaarwater  

               door beroepsvaart en recreatievaart 

Nederland is Waterland, 
en dus zijn er veel mensen, die van dat water gebruik maken. Daardoor zitten ze elkaar 

geregeld ‘in het vaarwater’, maar daar hebben we gelukkig goede regels voor, wettelijk 

vastgelegd [1].  

Maar Nederland verandert, en de infrastructuur zoals vaarwegen ook. Hoe dat gebeurt 

bepaalt onze overheid, geadviseerd door beleidsmakers. Daar is kennis van de praktijk van 

het varen in motor- én zeilboten voor nodig, en die blijkt niet gemakkelijk te vinden te zijn. 

Daarom op deze plek wat voortgeschreden inzicht over wat waterrecreatie in relatie tot 

beroepsvaart inhoudt, wat de risico’s zijn, en hoe het samenspel hiertussen veiliger kan 

worden. 

Daar waar watersport plaatsvindt in plassen, die min of meer zijn afgescheiden van de 

beroepsvaart, treedt geen probleem op. Geliefde watersportgebieden zijn dan ook het 

Alkmaarder Meer, Westeinderplas en Brasemermeer, Nieuwkoopse en Reeuwijkse Plassen, 

en Beulakerwied. En om Loosdrecht of Vinkeveen te bereiken moet je zelfs eerst door een 

sluisje. Verder kun je, als je ruim afstand houdt (en kúnt houden) tot de beroepsvaarweg, ook 

redelijk veilig recreëren op het Sneekermeer, Bergumermeer, en de Maasplassen. 

Anderzijds zijn er de beroepsvaarwegen en rivieren. Met weinig (of zonder) ervaring kan je 

daar als recreant met een boot beter wegblijven, en op notoire beroepsvaarwegen als het 

Noordzeekanaal of de Nieuwe Maas zie je dan ook maar weinig recreanten – die dan wel 

ervaren dienen te zijn. 

Problemen ontstaan er pas waar watersportgebieden doorkruist worden door voor de 

beroepsvaart belangrijke vaarwegen, of er op aanlokkelijke wijze met elkaar door verbonden 

worden. Dat is bijvoorbeeld het geval met Kaag, Brasem, Westeinder en Veerse Meer, en bij 

uitstek ook in Friesland. 

Friesland is vooral bekend als dé watersportprovincie, met heel veel mogelijkheden. Dat 

komt omdat het er zo gemakkelijk varen is. Je kunt bijna overal gemakkelijk, zonder 

hindernissen komen. Bruggen draaien vlot, en op belangrijke punten zijn deze al vervangen 

door een aquaduct. Sluizen zijn er nauwelijks doordat het vaarwater vrijwel overal op 

hetzelfde niveau ligt, namelijk op dat van de boezem. En het stroomt er niet. Al met al is dit 

ook voor ongeoefende waterrecreanten het ideale gebied, omdat zij er relatief veilig kunnen 

varen. En zij doen dit dan ook, massaal, in sloepjes, zeilboten, en motorjachten (tot een lengt 

van wel 15 meter). 

Varen kan dus relatief gemakkelijk zijn, maar is het op het water voor de waterrecreant, met 

name in combinatie met de beroepsvaart, ook veilig? En geldt dat voor motorbootvaarders, 

zeilers, surfers en roeiers evenzeer, en welke factoren bepalen dat? Als je dat probeert uit te 

zoeken op het internet kom je niet ver. En zelfs bij organisaties waarvan je zou verwachten 

dat ze hierover duidelijke adviezen zouden verstrekken, zoals ANWB of ‘Varen doe je 

samen’ wordt goeddeels gezwegen. Dit maakt het meer dan wenselijk, zowel voor de 

ongeoefende waterrecreant als voor beleidsmakers, om wat meer inzicht in te krijgen in 

veiligheid voor de pleziervaarder. Daarom goed om enkele begrippen wat beter te leren 

kennen. 
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Begrippen: Wat is ‘Recreatievaart’ 

Onder recreatievaart kan worden verstaan alle plezierboten: gemotoriseerde boten (sloepen, 

motorjachten, boten met aanhangmotor e.a.), roeiboten (van schouwtje tot skiff), zeilboten 

(van jeugdbootje tot zeiljacht en surfplanken).  

Rondvaartboten – ook voor plezier – behoren tot de beroepsvaart. 

- A – Boten met gerichte koers – voortbewogen door een motor, of met handkracht. 

- a 1 - Gemotoriseerde boten varen veelal een koers die doelgericht is, en dat is 

meestal parallel aan de vaargeul (zie afb 2). 

- a 2 – Door handkracht voortbewogen boten. Dit zijn roeiboten (schouw, wherry, 

skiff) en kano’s. Zij varen meestal ook een gerichte koers, waarbij de roeiboot het 

nadeel heeft, dat standaard naar achter gekeken wordt. Om naar voren te kijken 

moet je dus ‘over de schouder’ kijken – hierna zal blijken, dat dit slechts een relatief 

nadeel is. Een andere karakteristiek is, dat een roeiboot om vooruit te komen, een 

ruimte nodig heeft die gelijk is aan twee roeiriemen – en dat is breed (bijvoorbeeld 

voor een wherry wel zes meter). 

afb 2 - Pleziervaartuigen met gerichte koers (blauwe pijltjes) kunnen gemakkelijk buiten de 

vaargeul blijven. Deze is hier aangeduid met de rode en groene streepjes. 

- B - Zeilboten en windsurfers varen een koers die hen de beste wind biedt. Bij een 

koers tegen de wind in moeten zij ‘laveren’ (de watersportterm hiervoor is ‘kruisen’), 

waarbij het vaarwater steeds via min of meer via schuine lijnen doorkruist wordt.  

In een kanaal kan dit gemakkelijk problemen opleveren (zie afb 3), en in een 

hoofdvaarweg is dit dan ook veelal verboden (net als 4). 

Een zeilboot die een tochtje maakt heeft door de wisselende richting van vaarwegen 

te maken met vele windrichtingen ten opzichte van zijn koers, en dit nog afgezien van 

de wind zelf, die steeds iets van richting wisselt. In elk tochtje (rondvaart) zit minstens 

een traject waarop gelaveerd moet worden. 
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afb 3 - Laverende zeilboten maken zoveel mogelijk gebruik van de hele breedte v/h water. 

Op belangrijke vaarwegen is dit dan ook verboden en worden zeilboten zonder motor zelfs 

geweerd 

- C - Een aparte vorm van recreatie op het water, wat met al deze vaartuigen gedaan 

kan worden – en ook wordt – dat is het ‘Spelevaren’. Het doel is dan niet om ergens 

te komen, maar om bijvoorbeeld zo snel mogelijk te varen (competitie - al dan niet in 

wedstrijdverband), zo hoog mogelijke golven tegen te komen, kunstjes uit te halen, 

en om te ‘leren varen’. Ook windsurfen valt vaak onder deze vorm: het doel is dan 

veelal om zo snel mogelijk te zeilen of hoge sprongen te maken. Daarnaast noem ik 

ook het sportvissen. Verder is zwemmen door uit een bootje te springen, een geliefde 

bezigheid van groepjes kinderen – waar dit bootje zich ook bevindt, al dan niet 

afgedreven door de wind. 

 
afb 4 - Relatief smal beroepsvaarwater is voor spelevaren, in welke vorm dan ook,  

           ongeschikt. 

Beroepsvaart 
Hierbij gaat het vooral om vrachtschepen. Zij vervoeren ‘droge bulk’ (zand, grind, cement, 

veevoer, grond e.d.), ‘natte bulk’ (tankers), containers of stukgoed. Voor bulk die over grotere 

afstanden vervoerd moet worden, wordt graag gebruik gemaakt van zo groot mogelijke 

binnenvaartschepen (de zgn. Cemt klasse Va tot VI schepen – zie tabel). Voor stukgoed of 

bulk over kleinere afstanden kan beter (en voordeliger) gebruik worden gemaakt van 

schepen die niet zo groot zijn (Cemt klasse II tot IV – zie tabel / afb 5). 
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afb 5 – tabel Cemt klassen - met dank aan Wikipedia 

De begrippen ‘meer’ (of ‘plas’), ‘kanaal’, ‘geul’  
Stromend water als rivier en beek laten we hier buiten beschouwing 

- ‘Meer’ (‘Plas’) : Is een waterpartij, die meestal niet als vaarwater gegraven is. 

Veenmeren ontstonden door veenwinning, waarna wind en golven zorgden voor 

verruiming van het water. De Maasplassen ontstonden door grindwinning. Het 

IJsselmeer / IJmeer / Markermeer / Veerse Meer / Grevelingenmeer ontstonden door 

afdamming van zeearmen. De Randmeren werden bij de inpoldering van Flevoland 

opengehouden ter regulering van de waterhuishouding in deze polders. 

- ‘Kanaal’: Dit is een in land uitgegraven waterweg. De oevers worden gevormd door 

beschoeiing, en zo nodig dijken. Kanalen worden ingedeeld naar hun mogelijkheid 

om schepen van bepaalde grootte een goede doorvaart te kunnen bieden – dit 

volgens dezelfde Cemt-indeling in klassen (zie hieronder). Dit is dus afhankelijk van 

hun breedte, diepte en conditie van de oevers, terwijl daarnaast elk kanaaldeel (‘vak’) 

een maximum snelheid kent. 

- Het is van groot belang voor de waterrecreatie, als beleidsmakers zich realiseren dat 

het opschalen van een vaarweg van bijvoorbeeld Cemt-klasse III naar klasse V direct 

consequenties heeft voor de recreatiemogelijkheden op die vaarweg. Zulke plannen 

zijn er nu bijvoorbeeld in Friesland voor de watersportgebieden bij Drachten en 

Heerenveen. Een onjuiste voorstelling van zaken kan voor de watersport flink 

verkeerd uitpakken. 
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afb 6 - Indeling van het vaarwegen-net naar Cemt klassering (met dank aan Wikimedia). 
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- ‘Geul’: Dit is een afgebakende en op diepte gebrachte waterweg binnen bestaand 

open water (breed kanaal, rivier, meer of zee). Dit op diepte brengen (en houden) 

gebeurt door de geul uit te baggeren tot een diepte die nodig is voor het doel.  

o De bekendste vorm is de ‘vaargeul’, bedoeld om de beroepsvaart te 

behoeden voor het aan de grond vastlopen.  

o Op enkele plekken in ons land is ook een ‘recreatie-geul’ door betonning 

aangegeven. Dit is bijvoorbeeld het geval in het Gooimeer (een Randmeer), 

waar zoveel waterplanten groeien dat deze de recreatievaart ernstig hinderen. 

Ook op een andere plek in de Randmeren (Veluwmeer) is een recreatiegeul 

gekomen, maar hier gegraven wegens ondiepte. Zonder zo’n geul zouden 

plezierboten hun koers naar de vaargeul gaan verleggen, met de risico’s van 

dien. Een recreatie-geul biedt hier een veilig alternatief. Maar op de meeste 

meren waar een vaargeul doorheen loopt hoeft helemaal geen recreatiegeul 

aangegeven te worden, omdat het vaarwater er voor de meeste recreatievaart 

diep genoeg is.  

o Boten met ‘gerichte koers’ (motorboten, roeiboten) kunnen zich zonder 

speciale moeite goed aan de geulen en hun betonning houden. Maar voor 

zeilboten, die steeds rekening moeten houden met de windrichting en niet 

zozeer met de gerichte koers die een geul nu eenmaal biedt, is dit een heel 

ander verhaal. Voor hen is die geul nauwelijks van belang, hooguit als 

aanduiding dat daar een motorschip doorheen kan varen, en vooral als dat 

een beroepsschip is – iets waar terdege rekening mee gehouden moet 

worden. Voor een laverende zeilboot biedt een recreatiegeul dan ook geen 

enkele oplossing. 

Recreatievaart en beroepsvaart uit elkaar halen – ‘Ontvlechten’ 
Het zal duidelijk zijn, dat plezierboten bij een directe confrontatie geen ‘partij’ zijn voor 

vrachtschepen, die vaak duizenden malen zwaarder, veel sterker, en veelal sneller zijn.  

Er is ons dan ook veel aan gelegen om met het oog op de veiligheid deze verkeersstromen 

uit elkaar te halen. Hiervoor wordt wel de term ‘ontvlechten’ gebruikt.  

- Op een meer waar geen vaarweg van betekenis doorheen loopt, hoeft dit niet (bv 

Loosdrecht en Vinkeveen).  
- Op een meer, waar de vaarweg goeddeels gescheiden langs loopt, is ontvlechting al 

met beperkte maatregelen te realiseren (bv Alkmaarder Meer en Westeinder Plas).  
- Maar op een meer waar echt een vaargeul doorheen loopt, is het oppassen 

geblazen, zeker als dit een belangrijke vaarweg betreft (bv Sneekermeer en Veerse 

Meer). Daar is ‘ontvlechting’ met name voor zeilboten nog niet zo gemakkelijk te 

realiseren. Nu is het Sneekermeer nog een breed meer, waar zeilboten naast de 

vaargeul nog genoeg breed vaarwater ‘over’ hebben om te laveren, ….. 
- maar op veel smallere meren bestaat die mogelijkheid niet en is de kans daardoor 

vele malen groter dat zij in het vaarwater van een vrachtschip komen (bv Veerse 

Meer, de smallere delen van de Randmeren en de Ee-meren ten westen van 

Drachten). Daar vormt de vaargeul een wezenlijk risico, vooral voor onervaren zeilers 

en spelevaarders. 
- Nog wat smaller, en je hebt te maken met een kanaal (afbeeldingen 2,3 en 4).  

De risico’s lijken daar het grootst omdat er weinig ruimte is om uit te wijken, en deels 
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is dat ook zo – zeker als twee vrachtschepen elkaar oplopen of tegenkomen, want 

dan kan er voor een recreant wel heel weinig ruimte overblijven (zie afb 1).  

Maar het grootste risico blijkt voort te komen uit onbedachtzaamheid voor oplopende 

(inhalende) vrachtschepen – je vaart zo lekker, en denkt er niet aan dat je ook steeds 

achterom moet kijken, terwijl dat toch echt nodig is. 

Zeilboten letten op een kanaal wel op, maar hebben laverend weinig ruimte. En als er 

een groot vrachtschip passeert krijgen ze ineens te maken met rare stromingen en 

wind die uit een andere hoek lijkt te waaien of wegvalt. Dit kan hen tijdelijk zelfs 

onbestuurbaar maken. 

Een kruising van recreatievaart en beroepsvaart is een situatie, waar deze 

verkeersstromen niet te ‘ontvlechten’ zijn: óf de een vaart, óf de ander, en in de praktijk 

betekent dit dat de beroepsvaart doorvaart en recreanten zo nodig moeten wachten tot 

het vrachtschip voorbijgevaren is. Een bekend voorbeeld is het recreatieverkeer van en 

naar Grouw dat het Prinses Margrietkanaal moet kruisen om het Pikmeer te bereiken. 

Zo’n situatie lijkt om ongelukken te vragen, maar de ongevalscijfers leren dat dit meevalt. 

Dit komt doordat de meeste mensen zich bewust zijn van die kruising en van de risico’s 

die daarbij horen. Toch moet (en kan dit ook) veiliger geregeld worden door een veel 

betere markering (zie onder).  

Op de kanalen zelf is ontvlechting (nog) niet goed mogelijk. Daar wordt volstaan met 

borden die recreanten aanduiden dicht bij de stuurboord oever te varen. In de praktijk 

varen de meeste mensen ook wel rechts, maar dicht bij de kant …..? ‘Je vaart toch voor 

je lol!’ – Het grootste gevaar blijkt te schuilen in het ongemerkt ‘opgelopen’ worden. 

Veranderingen in de Recreatievaart 
De recreatievaart is in de afgelopen decennia flink veranderd, en wel in die zin, dat steeds 

meer mensen de voorkeur geven aan het huren van een boot, boven het bezit van een eigen 

boot. Huren biedt veel praktische voordelen zoals: geen aanschafkosten, geen onderhouds-

inspanning en –kosten, geen zorgen over ligplaats en winterstalling, geen bootverzekering, 

én varen waar je maar wilt. Dit weegt voor velen ruim op tegen een emotioneel gemis van 

een ‘eigen boot’. 

Maar een ‘eigen boot’ bracht voor de meeste bootbezitters wel ook het gevoel mee 

verantwoordelijk te zijn voor die eigen boot, en daarmee ook om er niet alleen goed voor te 

zorgen, maar er ook goed mee te leren varen. Bij huurboten mankeert het daar vaak aan. 

Iedereen kan een sloepje, motorjacht (tot wel 15 meter) of zeilboot huren zonder enige 

vaaropleiding te hebben genoten. En hoewel er gelukkig nog steeds veel animo is om 

kinderen vertrouwd te maken met het water, en zeilscholen daardoor floreren, leren kinderen 

er vooral een boot in wind en water te ‘beleven’, oftewel de ‘kick’ van het zeilen. Het ‘varen’, 

het handelen van je boot in allerlei verschillende omstandigheden op plas en binnenwateren, 

komt daarbij nauwelijks aan bod. Maar heel veel huurders van boten hebben zelfs zo’n 

achtergrond niet – en dat is te merken. Zoals onlangs nog in een vaarbijlage van de ‘ANWB-

kampioen’ aardig staat opgeschreven uit de mond van een Amsterdamse pontjesbaas, die 

vooral sloepvaarders in zijn vaarwater tegenkomt: “We houden er rekening mee, dat van die 

sloepjes vijftig procent niet kan varen. Ik laat ze maar door, ze weten niet beter. Voorrang 

kennen we eigenlijk niet op de binnenvaart” *. De schipper van zo’n kleine pont kan het zich 

veroorloven om die sloepjes voor te laten gaan, ook al hebben ze helemaal geen voorrang – 

maar voor een binnenvaartschip ligt dat compleet anders: stoppen of uitwijken is daarmee 

niet mogelijk, áls de stuurman zo’n bootje al in de gaten heeft. Want het zicht vanuit het 
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stuurhuis achter op zo’n lang schip is beperkt, doordat zijn ‘dode hoek’ groot is (zie onder). 

  Wonderlijk toch, dat waar we op het land goed over veiligheid nagedacht hebben, we 

dit op het water maar wat ‘op z’n beloop laten’. Natuurlijk kun je je kinderen langs een 

autoweg laten spelen – ‘als ze maar op de stoep blijven’. Maar we weten maar al te goed dat 

ze al voetballend met hun gedachten bij de bal zijn en er achteraan hollen, ook als de bal 

van de stoep af raakt. Overal, zelfs in Afrika zijn, waar de snelweg dorpen doorkruisen, forse 

verkeersdrempels neergelegd. En bij ons zie je een kind toch ook liever spelen op een 

woonerf dan langs een doorgaande route met al dat verkeer, waaronder trucs (extra lange 

remweg). Waarom maken we ons dan niet druk over het feit, dat spelevarende kinderen 

zomaar een belangrijke vaargeul over kunnen steken, voor een Cemt V schip langs dat niet 

kan remmen of uitwijken, en ze zelfs niet goed kan zien? 

 

Zien - inschatting - (niet) gezien worden - aandacht bij iets anders  

            - niet (kunnen) zien  

Het inschatten van de snelheid van een op je af komend beroepsvaartuig is lastig, en daarin 

gaat het dus nogal eens mis. De beste regel daarvoor is dan ook: zodra je een beroepsschip 

ook maar ziet in de verte, dien je de vaargeul al te verlaten. Maar daarvoor moet je hem dan 

wel eerst zíén …..  

Snelheid, en de inschatting daarvan 

- Op een zeil-toertocht waren wij vroeger (vijftig jaar geleden en zonder motor) 

geregeld afhankelijk van beroepsschippers die bereid waren ons te slepen – 

bijvoorbeeld op het Amsterdam Rijn Kanaal. Het schip remde dan niet af, maar de 

stuurman pakte de toegeworpen tros aan, zette hem vast op een bolder en verdween 

weer in de stuurhut. Dan was het aan ons om het snelheidsverschil met slippende 

tros op te vangen via een slag om de mastkoker. Met wat oefening lukte dat goed, 

mits het vrachtschip maar niet te snel voer. ‘Snellopers’ lieten we dus maar 

voorbijgaan. Inmiddels is wat wij een snelloper noemden de norm geworden, en 

wordt de snelheid van een vrachtschip vooral bepaald door de op dat kanaalvak 

geldende maximumsnelheid. Op het Noordzeekanaal kan dat wel 18 km/uur zijn, op 

het Prinses Margrietkanaal 12 km. Voor mensen die alleen rij-snelheden kennen lijkt 

dat misschien niet veel, maar 12 km/uur is wel al de maximale snelheid die een boot 

met een lengte van 7 meter (gemeten op de waterlijn) kán halen (óngeacht het 

motorvermogen). En alle bootjes met kortere lengte halen die 12 km/uur niet eens 

(m.u.v. de zgn. ‘glijders’, d.w.z. speedbootjes). 

Voor de (minder ervaren) roerganger van een zeilboot die de koers van een 

naderend vrachtschip kruist, is het nog lastiger om diens vaarsnelheid in te schatten. 

Ook een zeilboot dient natuurlijk uit de buurt van de vaargeul te blijven als er een 

schip aankomt, maar het is heel aanlokkelijk om al laverend toch nog even de ruimte 

van die vaargeul te gebruiken en van het er achter liggende vaarwater– met de 

risico’s van dien. 

- Snelheid en de inschatting ervan spelen natuurlijk ook een belangrijke rol bij een 

kruising van vaarwegen: Kan je als plezierbootje nog voor het vrachtschip langs, of 

kun je beter wachten tot hij voorbij is? Maar zoals al gezegd: de meeste mensen zijn 

zich wel bewust van mogelijk gevaar als ze een vaarweg oversteken. Ook hier is een 
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zeilboot, door afhankelijkheid van de wind, in het nadeel – bij een kleine boot kan een 

paddel goed helpen. Toch staat menig beroepsschipper geregeld met ‘kromme tenen’ 

vanwege een bootje dat toch nog voor zijn boeg langs voer (en dat hij daardoor zelfs 

even niet meer zag). Eigenlijk heeft elke beroepsschipper die vervelende en elke keer 

weer spannende ervaring, ‘s zomers zelfs menigmaal. 

(Niet) gezien worden door een vrachtschip 
Beroepsschippers letten wel op, maar zien niet alles – kúnnen niet alles zien. Want de ‘dode 

hoek’ vóór een beroepsschip is groot. Hoe hoger en langer het schip, hoe groter het stuk 

vaarweg voor zich dat hij niet kan overzien. Een voorschrift hierin [2 – blz 1] is, dat er ‘vanaf 

500 meter voor de boeg geen dode hoek meer mag zijn’. Dat lijkt geruststellend, maar het 

betekent dat de schipper elk bootje op de eerste 350 meter voor zijn schip niet meer ziet – 

en ook zwemmers vanaf 500 meter voor hem ‘over het hoofd ziet’.

 
               

 afb 7 – Zichtlijn en ‘dode hoek’ vanuit de stuurhut 

- Bij een noodstop is de remweg grofweg 2x de scheepslengte, en bij grote schepen 

dus zo’n 200 meter, dus heel veel kán de binnenschipper ook niet doen. 

- En hoe kleiner het bootje dat voor hem vaart, hoe minder hij het kan zien.  

Camera’s bieden hier wel enigszins een oplossing in, maar ook dat blijft behelpen. 

Een vrachtschip niet (kunnen) zien 

Als motorbootvaarder let je goed op wat er 
voor en naast je gebeurt, en daar anticipeer 
je ook op. Maar ook áchter je kan wat 
gebeuren, en met name op belangrijke 
vaarwegen (Cemt IV tot VI) wordt door 
vrachtschepen sneller gevaren dan menig 
motorjachtje. En als hij jou door zijn dode 
hoek niet ziet, doordat jij in de vaargeul 
vaart en niet geregeld achterom keek ….. 
Achteromkijken in een boot is ongebruikelijk 
, maar hard nodig. Een recreatie-vaarder is 
daar niet op bedacht, terwijl hij in de auto 
wél heel vaak in de achteruitkijkspiegel kijkt.  
De ongelukken op het Prinses Margriet 
kanaal werden vooral hierdoor veroorzaakt. 
        Bij een laverende en schuin hangende 
zeilboot zit de stuurman achter het zeil (zie 
afb 8). Hij ziet niet goed wat er aan lijzijde 
(voor hem achter het zeil) gebeurt. In de 
praktijk valt dat wel mee, want een ervaren 
zeiler buigt dan vaak voorover om toch nog 
onder het zeil door te kunnen kijken. Maar 
een onervaren zeiler ……..? en dat zijn er 
heel wat. 

 
 
afb 8. Wij zien de stuurman niet, en hij ons  
dus ook niet. Wel zal hij geregeld onder het  
zeil doorkijken… als het goed is. (foto SSRP) 



~ 11 ~ 
 

Alert, of aandacht bij iets anders 

- Het zal duidelijk zijn, dat er voortdurende extra alertheid is geboden op vaarwater 

waar ook beroepsschepen doorheen varen. 

- Maar je gaat toch juist voor ontspanning het water op? Je vaart voor je plezier, praat 

met elkaar, kijkt naar eendjes, naar het voorbijtrekkend landschap, naar andere 

bootjes, of naar elkaar. En dan is daar ineens zo’n groot schip ….. 

- En als zeiler let je op de wind, hoe je meer snelheid uit je boot kunt halen, lijntje zus, 

stand van het zeil zo. En dan is daar ineens ….. 

- Spelevaren is spelevaren …….. toch?  

- En nu ook de smartphone zelfs op het water niet gemist kan worden en alle aandacht 

krijgt, hoe alert ben je dan? En met ‘oortjes’ in hoor je ook niet nog eens wat er om je 

heen gebeurt, en een vrachtschip maakt relatief weinig lawaai ….. 

Effecten – boeggolf, golfdal, hekgolf, zuiging, windvang, 

terugslag & windneer, kielzog, remweg, botsing, overvaren worden  

Het effect van een groot beroepsschip op jouw boot merk je vooral als je er dichtbij bent.  

En dat is vooral het geval op kanalen, of bij een onverwachte confrontatie. 

 
 

afb 9 – golfpatroon door en langs een vrachtschip 

- Boeggolf: Een schip duwt als het ware een stoot water voor zich uit. Als bootje word 

je dus even opgelicht. 

- Golfdal: Daarna kom je in het golfdal van het grote schip – je bootje zakt (op een 

kanaal kan je kiel zelfs ineens de grond / keien raken). Als dit schip jou opliep 

(inhaalde), dan ligt je bootje ineens even stil. Als hij je tegemoet voer, voel je een 

versnelling …..  

- Terugstroom: Op een niet zo breed kanaal moet het water dat door het vrachtschip 

vooruit gestuwd wordt, wel weer terugstromen. Dat gebeurt door een sterke tegen-

stroom langs de zijde van het schip, en dat voel jij duidelijk als je naast hem vaart. 

Vooral als je niet op de motor vaart, is deze onverwachte stroom niet steeds goed op 

te vangen. 

- Hekgolf: Om daarna weer opgelicht te worden door de hekgolf. 

- Kaatsende golven: Zeker op een kanaal dat geflankeerd is door damwand ben je 

na het passeren van een schip nog niet van zijn golven af. Het golfpatroon kaatst 

tegen de wanden terug, en weer terug, zodat je het effect nog een poos merkt. En als 

er meerdere schepen bij elkaar in de buurt zijn kan er een druk golvenspel ontstaan, 

waar je zeker als zeilboot flink last van kunt hebben. 

- Als je heel dicht bij de zijkant van het schip komt kan er sprake zijn van enige  

zuiging, waarmee je tegen de zijkant aankomt. Veel gebeurt er dan niet, als je maar 
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niet met handen of voeten probeert af te houden – want juist door de ook verticale 

golfbewegingen kunnen je handen lelijk klem gewreven worden tussen de schepen. 

Je bootje kan wat ‘stuiteren’ tegen de zijkant van dat grote schip, maar je wordt er 

echt niet onder gezogen. Riskant kan wel zijn, als het beroepsschip nog stootbalken 

(houten stootwillen) uit heeft hangen, want daar kun je zelf of je boot aan blijven 

haken. 

o Geen gevaar dus? Toch wel, want de ervaring van zo’n snel langs en tegen je 

bootje aan glijdende / stuiterende en immens lange en hoge ijzeren wand is 

ronduit griezelig. Het grootste gevaar hiervan is de paniek die zich in zo’n 

situatie gemakkelijk meester kan maken van je, met onvoorziene en 

onverantwoorde acties. 

 

- Windvang, valwind & terugslag: Vooral als een groot beroepsschip ongeladen 

is, heeft het zelf last van windvang, vooral als hij langzaam vaart. Dat is bijvoorbeeld 

het geval bij het passeren van een relatief smalle brug en dwarswind. Een schip 

wordt geduwd door de schroef, en gestuurd met het roer, en die zitten beide 

achteraan. De meeste vrachtschepen hebben vooraan wel een dwars geplaatste 

‘boegschroef’ waarmee wát gecorrigeerd kan worden. 

 
  

afb 10 - Doorsnede van kanaal met vrachtschip, zeilboot aan lij (links) en aan loef (rechts) 

o Voor zeilboten aan lij van het schip betekent die ‘windvang’, dat hen ‘de wind 

uit de zeilen genomen’ wordt, vooral als zij dicht bij het schip varen, wat op 

kanalen al gauw het geval is. Geen wind betekent geen vaart, en daarmee 

ook ‘stuurloos’ – en dat kan in sommige situaties riskant zijn. 

o Nog vervelender is het, als er sprake is van ‘valwind’. Dit kan zó al optreden 

naast zo’n hoge massa, maar wordt sterker indien er iets verderop nóg een 

hoog object staat (bomen, huis, ander ongeladen schip). De wind blaast het 

bootje dan ineens naar het beroepsschip toe. En met een zeil blijf je 

gemakkelijker ergens aan haken dan als motorboot, en dat kan vervelende 

gevolgen hebben. 

o Het zou als zeilboot dus de voorkeur verdienen om aan loef van zo’n groot 

schip te blijven, maar indien dat niet jouw stuurboordswal is (‘rechts houden), 

dan zit je daar niet goed als er een tegenligger opdoemt. 

 

- Kielzog: Achter het schip is een dwarreling van water. Vooral met een zeilboot voel 

je daar de schokjes van, maar gevaarlijk is dat niet. 
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- Remweg van een binnenvaartschip. Deze bedraagt bij een noodstop ca. twee 

scheepslengtes. Voor een noodstop zal een schipper niet gauw kiezen, want het 

levert kans op schade aan motor en materieel op. Bij een schip met een lengte van 

zo’n 100 meter (Cemt klasse IV) bedraagt de remweg al gauw zo’n 200 meter. En 

uitwijken kan zo’n schip niet – daar is het te log voor, plus dat hij echt binnen de 

vaargeul moet blijven – dus heel veel kán een schipper niet doen. Recreatievaart 

dient dus ‘gewoon uit de buurt te blijven’. 

- Aanvaring: Zo’n groot schip mérkt niet eens dat je er met je bootje tegenaan botst.  

Hij duwt je knalhard opzij (als het goed is), en jij zit met de brokken – al dan niet met 

ernstige schade en verwondingen.  

- Overvaren worden: Nog veel beroerder is, als de vorm van de boeg van het 

beroepsschip je niet opzij maar naar beneden drukt. Vooral duwbakken hebben een 

vorm die dit uitlokt. Je wordt dan overvaren – die ruim 100 meter schuift dan over jou 

en je bootje heen, en aan het eind, als je boven zou komen, volgt er nog een klap 

naar beneden door het duwschip zelf, met aan de achterkant zijn schroef (of 

schroeven), of gunstiger, een klap opzij. Dit zijn levensgevaarlijke situaties die echt 

voorkomen moeten worden. 

 
 

afb 11 - Duw-combinatie = ‘uit de buurt blijven’  

Regelingen 

- Op deze plek zal ik niet ingaan op allerlei regelingen in het ‘Binnenvaartpolitie-

reglement’ (via de link te lezen). Simpel gesteld dienen motorboten te wijken voor 

zeilboten, heeft beroepsvaart voorrang op pleziervaart, en heeft rechts voorrang – 

maar in werkelijkheid ligt dit toch wel een stuk ingewikkelder. 

- Onze over heid is zich wel bewust van mogelijke gevaren, maar mist veelal 

voortschrijdend inzicht. Regels die goed waren voor recreatievaart in combinatie met 

vrachtvaart met een tonnage tot 400 ton, wat in 1960 nog een behoorlijk schip was – 

en de daarbij behorende snelheden, remweg en uitwijkmogelijkheden – voldoen 

totaal niet meer op vaarwegen waar met 4000 ton gevaren mag worden. 

- Zo geldt bijvoorbeeld op het Prinses Margrietkanaal de regel, dat een zeilboot er 

alleen mag varen met de ‘motor stand-by’. Maar hoe realistisch is dat? De gedachte 

zal zijn geweest, dat de bestuurder van de zeilboot bij de nadering van een 

beroepsschip, en zelf zonder wind, met die motor zich toch in veiligheid kan stellen.  

Maar als je weet hoe dit in de praktijk verloopt, dan kost het activeren van die motor 

vaak te veel tijd om veilig uit de voeten te kunnen komen: de stuurman moet zich 

omkeren, het roer loslaten, en naar achter kruipen, de schroef in het water kantelen 

(want zeilend remt die), de motor aantrekken (kortdurend choken), en hopen dat dit in 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0003628/2017-01-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003628/2017-01-01
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een keer lukt (wat nogal eens niet het geval is). En ondertussen dendert het 

beroepsschip door. Met stevig paddelen ben je vaak sneller uit de weg. 

Praktische gevaren 

Het gevaar wordt gevormd door aanvaring, dus de botsing van vaartuigen. Aanvaring kan 

gebeuren bij:    -  Kruisende koersen 

    -  Tegengestelde koersen 

    -  Gelijke koersen 

Ook hierin speelt het type boot weer een rol, en in welke richting je vaart (of wil varen). En 

naast de verschillende vaarrichtingen schuilt het gevaar vooral ook in ‘alertheid’ en in een 

‘juiste inschatting van snelheid’. 

 

- Kruisende koersen – kruising van vaarwegen  

 

- Zoals hiervoor al gesteld, 
vormt een kruising van vaar-
wegen niet het grootste risico. 
Je kruist de vaarweg maar één 
keer, en de meeste mensen 
zijn in die situatie wel alert.  
Natuurlijk dient de kruising 
overzichtelijk te zijn, wat nog 
lang niet overal het geval is.  
 
                                      afb 12 

  

- Deze voorstelling (met dank aan ‘graphics: Freepik.com’), die in een recent advies 

aan de overheid was opgenomen, schildert een kruising van vaarwegen wel erg 

simpel af.  

- Hoe je op een verantwoorde wijze een drukke vaarweg over kunt steken geeft de 

richtlijn aan, die Rijkswaterstaat met hulp van ‘Varen-doe-je-samen’ voor grote 

kanalen heeft opgesteld. Deze richtlijn is te vinden in de “Aanvullende vaarregels PM-

kanaal, van Starkenborghkanaal en Eemskanaal” – 2014” ( pdf ) – zie afb 13. 

 
afb 13 - Het oversteken van een vaarweg voor beroepsschepen door recreatievaart 

             volgens Rijkswaterstaat en ‘Varen-doe-je-samen’ (2014) 

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_0cDdgbzbAhVGSBQKHWe8D8IQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Flemmer-delfzijl.nl%2Fmedia%2Fcms_page_media%2F42%2FFlyer%2520aanvullende%2520vaarregels%2520Lemmer%2520Delfzijl.pdf&usg=AOvVaw3d6pTcTPHJ7ZCfRxcBuT_h
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Maar ook deze richtlijn, die op zich correct is, helpt je nauwelijks in een wat minder rechttoe 

rechtaan situatie zoals die zich op veel plekken (zoals bij Grouw) voordoet.  

En wat moet je je hier als stuurman van een zeilboot bij voorstellen? 

 

- Herhaaldelijk kruisende koersen 
Dit doet vooral de laverende zeiler. Hoe smaller het vaarwater, hoe vaker hij de 

vaargeul kruist – op een kanaal dus het meest vaak. Het Binnenvaartpolitiereglement 

kent daar wel een regel voor: “moet het schip dat niet de stuurboordzijde van het 

vaar- water volgt (= rechts houdt) voorrang verlenen aan het schip dat de 

stuurboordzijde van het vaarwater volgt”. Maar op een grotere vaarweg (Cemt IV tot 

VI) dient wegens de risico’s eigenlijk niet gelaveerd te worden – een echt verbod 

wordt soms aangegeven. Een zeilplank hoort op zo’n kanaal al helemaal niet thuis 

(artikel 9.05). 

 

 
 

afb 14 - Laveren in een kanaal – kom niet tussen motorschip en de stuurboordswal. 

De zeiler maakt het liefst lange slagen, over de volle breedte. Blauw is hier beter dan 

rood, maar veilig ?? Bij weinig ruimte is het nog beter om om te keren en langzaam 

met het schip mee te varen tot hij je gepasseerd is (tsja, dat kost wat extra tijd).  

Maar op een belangrijke vaarweg is het beter om helemaal niet te laveren, en op 

grotere vaarwegen is dit dan ook verboden. 

- Op een groot meer met steeds drukker wordende vaarweg (zoals bijvoorbeeld het 

Sneekermeer) blijft hiermee genoeg ruimte over. Daar is geregeld (via dat laveer-

verbod op het Prinses Margrietkanaal), dat boten alleen bij de noodzaak om aan de 

andere kant van de geul te komen, de vaargeul mogen kruisen. Bij laveren is er aan 

een kant van het meer ruimte genoeg om niet de vaargeul te hoeven oversteken – al 

gebeurt dit toch nog te vaak. 

o Op een smal meer (zoals het Veerse Meer, de Ee-meren bij Drachten en op 

veel plekken in de Randmeren) ligt dit wezenlijk anders.  
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afb 15 - Als voorbeeld hier de Wijde Ee – met afstanden in meters tussen de oevers. 

Tussen de rode en groene lijn ligt de 60 m brede vaargeul. De beroepsvaart blijft consequent 

‘binnen de tonnen’ (de rode en groene lijn). Buiten die geul heeft de recreatievaart ‘vrij spel’.  

- Voor motorboten en roeiers die een toertocht maken vormt de vaargeul niet echt een 

belemmering - zij varen er min of meer evenwijdig langs, gericht op een duidelijk doel. 

- Voor zeilers echter vormt zo’n vaargeul wél een belemmering – althans dat zou hij 

moeten vormen. Laverend doorkruisen ze hem keer op keer, want veel vrijheid biedt 

die ‘vrije ruimte’ buiten de vaargeul de zeilers bepaald niet. Daarbij is nu eens de 

speelruimte aan de noordkant van de vaargeul wat groter, en dan weer aan de 

zuidzijde. Ook zonder op het kaartje een zigzaglijn in te tekenen om een laverende 

zeiler weer te geven, zal het zo al duidelijk genoeg zijn dat er naast de vaargeul 

weinig ruimte om te laveren is. 

o Het opschalen van zo’n vaarweg, zodat er grotere schepen kunnen varen, en 

nog sneller ook, zou een forse beperking betekenen van de recreatie-

mogelijkheden op het water, vooral die van zeilboten – óf grotere risico’s. 

- De Randmeren lijken op het eerste oog op veel plekken weliswaar een stuk breder, 

maar door beperkte diepte is er praktisch toch niet zo heel veel ruimte om te laveren.  

 

- Tegengestelde koersen:  
Hier schuilt nog het minste risico in. De kleine boot kijkt standaard vooruit, en ziet dus 

het beroepsschip en wijkt uit. De grote ziet de kleine als die nog veraf is, houdt de 

vaargeul, en ze glijden langs elkaar heen. Het enige risico hier treft de  

o zeilboot op smal vaarwater: hem wordt de wind uit de zeilen genomen, of hij 

ondervindt zelfs terugslag van de wind, en kan even stuurloos raken, waarbij 

terugstroom van het grote schip voor extra verwarring kan zorgen.  

o Ook voor de roeiboot is smal vaarwater lastig (voor dit alles: zie onder 

‘Effecten’) 

 

- Gelijke koersen:  

Hoewel dit veilig lijkt, immers ‘allemaal dezelfde kant op’, schuilt juist hier risico in.  

o Meerdere (ernstige) ongelukken zijn op het Prinses Margriet-kanaal gebeurd 

doordat een motorboot opgelopen (ingehaald) werd door een vrachtschip.  

De motorboot kijkt vooruit, de kuiptent vaak nog gesloten (dus slecht zicht 

naar achter), rustig en ontspannen doorvarend onder het eigen motorlawaai. 

Het vrachtschip vervolgt stil zijn koers, zag de motorboot wel even, maar 
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verliest hem dan uit zijn blikveld (wat niet opvalt) omdat het bootje ontspannen 

en wat zwalkend varend vóór het beroepsschip terecht is gekomen. 

Overvaring kan het gevolg zijn. 

o Voor een zeilboot geldt, dat de schijnbare ‘windstilte’ door een passerend 

vrachtschip langer duurt bij ingehaald worden dan bij tegengestelde koersen, 

waarmee een grotere kans even stuurloos te zijn. 

o Een roeier kijkt standaard achteruit. Als hij stuurboordswal houdt, zal hij niet 

gemakkelijk verrast worden door een oploper. Hij heeft wel het nadeel, dat hij 

door zijn uitstekende roeiriemen erg veel ruimte nodig heeft – en die ruimte is 

er niet altijd. Die riemen kan hij wel strijken (langs de boot leggen), maar dan 

verliest hij alle vaart en wordt hij even stuurloos. 

Conclusies 

- Waar beroepsvaart en recreatievaart elkaar in het vaarwater zitten, bestaat de kans 

op aanvaringen. Daarbij loopt de plezierboot altijd de meeste ‘kleerscheuren’ op. 

- Het is dus goed om – zeker gezien de toegenomen grootte en snelheid van beroeps-

schepen te streven naar een scheiding van deze verkeersstromen op het water 

(‘ontvlechten’), op voorwaarde dat dit professioneel gebeurt, met inzicht van zaken. 

- Overheidsregels voor binnenvaart en recreatie zijn niet steeds aangepast aan de 

veranderde verhoudingen. Daarin is de beroepsvaart dus steeds groter (en sneller) 

geworden, terwijl met name zeilboten nog even afhankelijk zijn van de wind als in het 

verleden – overigens schuilt juist daarin hun recreatieve charme. 

- Hoewel veel zeilboten tegenwoordig een hulpmotor hebben, wil een zeiler niet op de 

motor varen, maar zeilen. Door een zeilboot te dwingen in het keurslijf van motorboot 

te varen, wordt de zeiler zijn plezier ontnomen – dit speelt vooral op smalle meren. 

- Waterrecreanten geven in toenemende mate de voorkeur aan het huren van een 

boot in plaats van er zelf een te kopen. Deze sterke tendens is gunstig voor de 

recreatiemarkt, maar gaat wel ten koste van geschoold varen.  

- Regels voor verplichte scholing bestaan er nauwelijks. Globaal komt het neer op 

‘vrijheid-blijheid’ zolang de boot niet langer is dan 15 meter, of niet sneller varen kan 

dan 20 km/uur – pas dan is een ‘Vaarbewijs’ vereist. Opleiding en examen hiervoor 

behelzen slechts theorie. Dus ook opleiding is iets om serieus te heroverwegen. 

- Indien onze overheid recreatie, en hier dus met name recreatievaart belangrijk vindt, 

zal zij bij de inrichting van onze vaarwegen volop rekening moeten houden met 

ongeschoold vaargedrag en spelevaren. De genoemde ‘ontvlechting’ is hiervoor meer 

noodzakelijk dan ooit, maar dient dan wel op professionele wijze vormgegeven te 

worden. 

- Ontvlechting: 

o Op wijde meren is dit goed realiseerbaar. 

o Op smalle meren is dit niet mogelijk zonder forse recreatieve schade. 

o Ook op kanalen is dit niet mogelijk. Met name voor de grotere vaarwegen 

dienen er duidelijker richtlijnen te komen. Ook alternatieve recreatieve routes 

zijn een goede optie, en op enkele plekken is daar al een begin mee gemaakt. 

Maar dit is lang niet overal mogelijk. 
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o Op belangrijke kruisingen van beroepsvaart en recreatievaart dienen 

overzichtelijke maatregelen te komen om aanvaring te voorkomen (suggestie 

zie onder). 

o Een recreatiegeul ‘ter ontvlechting’ kan in specifieke situaties behulpzaam 

zijn, maar is voor zeilers zinloos – tenzij de wind meezit. 

Met dit overzicht heb ik geprobeerd om een wat beter inzicht te geven in de risico’s van 

vooral de recreatievaart op onze binnenwateren.  

Opgetekend te Apeldoorn, 5-8-2018  –  Marchinus Hofkamp  

      oud-instructeur (zestiger jaren) voor de zeilvaart t/m 25 ton laadvermogen op alle  

      Nederlandse binnenwateren en rivieren (ANWB diploma’s A, A+, B & instructeur-). 

 
 

Bronnen 
[1] Binnenvaartpolitie-reglement 
[2 – blz 1] http://www.binnenvaart.org/wp-content/uploads/2015/12/Belangrijkste-wijzigingen-

BPR-per-1-1-2016_tcm21-72696-2.pdf  -  “Belangrijkste wijzigingen Binnenvaartpolitie-

reglement per 1-1-2016 – Compensatie beperking vrije uitzicht door lading (Artikel 1.07). 

Hierin staat: “Het wordt toegestaan om hulpmiddelen te gebruiken om de dode hoek door de 

lading op een afstand tussen 350 en 500 (!) meter voor de boeg te compenseren. Hiervoor is 

het gelijktijdig gebruik van radar en een camera op de boeg toegestaan. Vanaf 500 meter 

voor de boeg mag er geen dode hoek meer zijn. Dit mag ook niet worden gecompenseerd 

door hulpmiddelen of een uitkijk voorop”.  

 

 

Suggestie voor het veiliger maken van kruisingen 

Deze suggestie is min of meer apart geplaatst van de voorgaande tekst, om niet het risico te 

lopen dat voorgaande tekst mee ten onder zou gaan bij het ‘afschieten’ van deze suggestie. 

De voorgaande tekst berust op feiten, en alle professionele commentaar en aanvullende 

opmerkingen zijn welkom. 

Onderstaande suggestie heeft een redelijke onderbouwing, maar kan nog in allerlei 

richtingen aangepast worden. En ook nieuwe suggesties zijn natuurlijk welkom. 

- * Bewakingssysteem bij kruisingen: Vreemd, dat waar we op het land goed 

over veiligheid nagedacht hebben en ook in allerlei vormen dit tot uitvoering brengen, 

we dit op het water maar wat ‘op z’n beloop laten’. En dat, terwijl met de huidige 

technologie nu zoveel meer mogelijk is, maar daar op de binnenwateren nog 

helemaal geen gebruik van wordt gemaakt. Zo is bijvoorbeeld precies bekend (bv 

marinetraffic.com) wanneer een vrachtschip een kruising tot op bijvoorbeeld 500 

meter is genaderd. Het is niet ingewikkeld om een eenvoudige verkeersregeling te 

bedenken, die duidelijk aangeeft dat de kruising dan vrijgemaakt dient te worden (bij 

een vaarsnelheid van 12 km/uur doet een schip 2½ minuut over die 500 m – waar 

nodig is die tijd natuurlijk bij te stellen).  

Over hoe dat er uit zou kunnen zien, moet nagedacht worden, maar bijvoorbeeld vier 

felle knipperlichten, op alle hoekpunten één, zou al een eenvoudige mogelijkheid zijn. 

o Toch vormt een kruising van vaarwegen niet het grootste risico, omdat de 

meeste stuurlui daar wel alert zijn – alleen de volstrekt onervarenen niet. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0003628/2017-01-01
http://www.binnenvaart.org/wp-content/uploads/2015/12/Belangrijkste-wijzigingen-BPR-per-1-1-2016_tcm21-72696-2.pdf
http://www.binnenvaart.org/wp-content/uploads/2015/12/Belangrijkste-wijzigingen-BPR-per-1-1-2016_tcm21-72696-2.pdf
https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:5.9/centery:53.7/zoom:10
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- Dit zou waarschijnlijk al kunnen zonder nog het Binnenvaartpolitiereglement hierop 

aan te passen – al zou het goed zijn als dat t.z.t. ook gebeurde. Ruim vóór de 

kruising dient dan met borden duidelijk aangegeven te worden dat (bijvoorbeeld) 

brandende knipperlichten aangeven, dat de kruising vrijgemaakt dient te worden. 

 
afb 16 - Kruising van vaarwegen aangepast met bewakingssysteem. 

(met dank aan ‘graphics: Freepik.com’). 

- Een kruising als hiervoor (afb 16) afgebeeld is vrij simpel, recht toe recht aan.  

Zo’n kruising bestaat bijvoorbeeld bij Eernewoude in de Fokkesloot bij hotel 

Princehof. Daar zou zo’n bewakingssysteem de veiligheid van de recreatievaart zeker 

ten goede komen.  

- Minder simpel ligt dit bij Grouw, omdat het Prinses Margrietkanaal daar een zijde van 

het Pikmeer kruist, waarmee deze kruising een veel groter oppervlak beslaat. Om 

zo’n watervlakte te ‘beteugelen’ is meer inventiviteit nodig, want zulke markeringen 

kunnen niet zomaar in het water geplaatst worden. Toch is ook daar met wat extra 

structuren een meer overzichtelijke en veilige oplossing te creëren. 

 

* Kanttekening bij het citaat van de uitspraak van de pontjesbaas vertoont twee storende 

schrijffouten. Er staat : “We houden er rekening mee, dat van die sloepjes vijftig procent niet 

kan varen. Ik laat ze maar door, ze weten niet beter. Voorrang kennen we eigenlijk niet op de 

binnenvaart”. 

Logische zou zijn (en ik denk eerlijk gezegd dat de pontjesbaas het ook zo gezegd zal 

hebben: ““We houden er rekening mee, dat van die sloepjes vijftig procent niet kan varen. Ik 

laat ze maar voor, ze weten niet beter”. En het vervolg “Voorrang kennen we eigenlijk niet 

op de binnenvaart.” klinkt ook niet echt logisch. Wellicht zal er iets als “Van voorrang in de 

binnenvaart hebben ze nog nooit gehoord”. Omdat dit echter een citaat zou zijn, heb ik het 

toch maar zo laten staan. 


