
Om de veiligheid op de Nederlandse vaarwegen te 
vergroten is in 2007 het project ‘Varen doe je Samen!’ 
gelanceerd tijdens de HISWA te water in IJmuiden. 
Daar heeft een zestal (watersport)organisaties het 
Convenant ‘Varen doe je Samen!’ ondertekend. Later 
hebben ook andere organisaties zich aangesloten.
De campagne is effectief en het vergroten van het 
veiligheidsbewustzijn vraagt blijvende aandacht. 
Daarom heeft het project, dat door de Stichting 
Waterrecreatie Nederland wordt uitgevoerd, een vervolg 
van 2015 tot 2020 gekregen.  

Doelstelling
Het doel van het project is de verkeersveiligheid te 
verbeteren tussen recreatievaart en beroepsvaart, 
én tussen recreatievaart onderling. Het gaat om 
(technische) preventie, reisvoorbereiding, veiligheid op 
het water en ook om veiligheidsbewustzijn. 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen grote en kleine 
vaarwegen en havenwateren. Het project geeft onder 
meer informatie over mogelijke knelpunten op de 
vaarweg en de veilige alternatieve routes. 

Voorlichting
Het geven van gerichte voorlichting is de belangrijkste 
manier om de doelstelling van het project te realiseren. 
’Varen doe je Samen!’ stelt hiertoe folders samen, 
onderhoudt een informatieve website en heeft een 
app uitgebracht. Door het geven van lezingen en 

presentaties, dikwijls in samenwerking met de partners, 
worden doelgroepen direct bereikt. Dat gebeurt 
ook met de voorlichtingsfilms, praktijkdagen en 
beurspresentaties.

De zogenoemde ‘Knooppuntenboekjes’ spelen een grote 
rol in de voorlichting over veilig varen.  

‘Knooppuntenboekjes’
In het kader van het project ‘Varen doe je Samen!’ zijn 
tien ‘Knooppuntenboekjes’ uitgegeven. Aanvankelijk 
waren het gedrukte uitgaven – vandaar die aanduiding 
‘boekjes’ -, tegenwoordig zijn het uitsluitend digitale 
publicaties, die gemakkelijk te downloaden zijn. Voorts 
zijn de knooppunten ook steeds meer terug te vinden 
als aparte laag in digitale vaarkaarten.
Per regio staan hierin de belangrijkste 
vaarwegknooppunten beschreven en aan de hand van 
kaarten is te zien hoe men deze punten op een veilige 
en vlotte manier kan passeren. Een knooppunt is een 
specifieke locatie op de vaarweg waar sprake kan zijn 
van een verkeersonveilige situatie.
Tevens is onder de vlag van  
‘Varen doe je Samen!’ een brochure 
uitgebracht over de staandemastroute 
Noord-Holland – Zuid-Holland, dé 
vaarwegverbinding voor schepen met 
een grote doorvaarthoogte. 

Varen is leuk. Veel mensen gaan voor hun plezier het water op. De beroepsvaart maakt ook gebruik van de vaarwegen, 
dus het is druk op het water. Om samen veilig te varen moeten alle vaarweggebruikers de vaarregels kennen en zich 
daaraan houden. Het project ‘Varen doe je Samen!’ bevordert een veilige vaart.
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Voor een veilige vaart



Folders en brochures
Op www.varendoejesamen.nl zijn tal van folders en 
brochures over veilig varen gratis te downloaden, zoals: 
• Veilig het water op! • Veilig langs een veerpont  
• Spelregels voor een veilige snelle vaart  
• Reddingsvesten • Werk veilig: draag uw reddingsvest  
• Het blauwe bord • Vlot en veilig door sluis en brug  
• Communicatie op het water • Staande Mast Route  
• Roeiers: veilig het water op! • Wat is onderkoeling?  
• Man overboord! • Veiligheid aan boord  
• Voorkom motorstoring. 

Voor alle vaarweggebruikers
De informatie van ‘Varen doe je Samen!’ is voor alle 
vaarweggebruikers interessant. Voor beginnende 
watersporters, huurders, watersporters die voor het eerst 
in een nog onbekend gebied gaan varen. En zeker ook 
voor ervaren watersporters die open staan voor nieuwe 
informatie over veilig varen en nieuwe inzichten. 
De informatie van ‘Varen doe je Samen!’ is ook voor 
binnenvaartschippers interessant, al is het maar om te 
weten welk advies de recreatievaart krijgt om een vaarweg 
over te steken. De beroepsvaart heeft als professional 
tenslotte een voorbeeldfunctie. ‘Varen doe je Samen!’ 
draagt op deze manier bij aan veiligheidsbewustzijn van 
de alle vaarweggebruikers. 

Colofon
Het project ‘Varen doe je Samen!’ heeft als doel de risico’s te beperken voor beroeps-  en  
recreatievaart op dezelfde vaarweg. Tal van partijen werken samen in het project:  
Agentschap Telecom, ANWB, Koninklijke BLN -Schuttevaer, Havenbedrijf Amsterdam N.V., Havenbedrijf Rotterdam N.V.,  
HISWA Vereniging, KNRM, Rijkswaterstaat, Netwerk Waterrecreatie, de Provincies, Reddingsbrigade Nederland,  
Sportvisserij Nederland, Stichting Waterrecreatie Nederland, Unie van Waterschappen, Watersportverbond. 

Uitvoering
Waterrecreatie Nederland, Postbus 37111, 1030 AC Amsterdam 
info@varendoejesamen.nl / www.varendoejesamen.nl
Internationale informatie vind je op: www.safeboating.eu

Vragen? Of nieuwsgierig naar andere aandachtspunten voor  
veiligheid op het water? Kijk op www.varendoejesamen.nl 
De website van ‘Varen doe je Samen!’ werkt ook goed op een smartphone.
Aan de inhoud van deze brochure zijn geen rechten te ontlenen.  
Kijk voor meer informatie www.varendoejesamen.nl/disclaimer R2
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