
VAN KETELBINK TOT KAPITEIN

VAAR JE SAMEN, ZIJ AAN ZIJ?

HOU ER JE KOPPIE BIJ!
6 vaarregels om samen varen 
een stuk aangenamer te maken

knooppuntenkaart
De belangrijkste punten waar beroeps- 
en recreatievaart elkaar kruisen. 
Meer info op www.varendoejesamen.nl



Het project Varen doe je Samen! zet zich in om 
beroepsschippers, recreatieschippers en andere 
waterrecreanten meer bewust te maken van 
elkaars gedrag en beperkingen op het water.

We hebben de belangrijkste punten in kaart 
gebracht waar beroeps- en recreatievaart 
elkaar kruisen. Op deze punten zijn veilige 
oversteekroutes ingetekend, de zogenaamde 
‘knooppunten’. Veiligheid, door kennis, ervaring 
en veilig gedrag, is daar dus extra belangrijk. 
Elk knooppunt is ook beschreven en voorzien 
van een advies hoe je daar veilig kunt passeren. 
Iedereen kan deze knooppunten eenvoudig 
leren kennen en onderweg bij zich hebben. 
Veel mensen doen dit al. Op de website 
www.varendoejesamen.nl vindt u digitale 
knooppuntenboekjes. Ook kunt u de ‘Varen doe 
je Samen!’ en de Safeguider app downloaden 
waarmee alle knooppunten makkelijk te 
raadplegen zijn.

Goed Zeemanschap
Je moet alles doen om gevaarlijke situaties te 
voorkomen. Ook als je voorrang hebt. Goed 
zeemanschap gaat over alle aspecten om 
veilig een schip te behandelen. Op de website 
vind je een aantal belangrijke tips voor goed 
zeemanschap.

Een goede vaaruitrusting
Om veilig het water op te kunnen, moet je je 
veiligheidsuitrusting op orde hebben. Zorg dat 
je schip technisch in orde is voor je gaat varen. 
Denk bijvoorbeeld aan schone, volle tanks, volle 
accu’s, veilige gas en elektra, en veilige tuigage. 
Wat er aan boord aanwezig moet zijn, hangt af 
van het soort boot en het type vaarwater. Op de 
website vind je checklists die je helpen bij een 
goede voorbereiding.

 
Bereid je reis goed voor

Voor wie het plan heeft om met de boot het 
vaarwater op te zoeken is het raadzaam de 
route daar naar toe en terug vooraf goed te 
plannen. Plannen hoort bij goed zeemanschap. 
Een belangrijke bron van informatie daarbij zijn 
de scheepvaartberichten. Scheepvaartberichten 
geven altijd de meest actuele stand van zaken dit 
kunt u vinden op www.vaarweginformatie.nl.

 
Veilig op het water

Nadat je goed hebt gecheckt en zeker weet dat 
de uitrusting van je boot in orde is, dan zijn er 
op het water allerlei veiligheidsaspecten waar je 
op moet letten. Houd je altijd aan de vaarregels. 
Draagt iedereen zijn reddingvest? Kijk goed om 
je heen en communiceer met andere schippers 
als dat nodig is. Passeer andere schepen, 
veerponten, en bruggen en sluizen op de juiste 
manier. Steek veilig over.

Varen doe je Samen! staat voor 
samen veilig en plezierig varen. 
Varen volgens de regels helpt alle 
vaarweggebruikers om op een 
goede, veilige en prettige manier 
op en rond het water te verblijven.

Let op de maximaal 
toegestane vaarsnelheid

Zwemvesten aan! Volg aanwijzingen van 
toezichthouders en 

verkeersleiders direct 
op.

Ga niet met teveel
mensen aan boord.

Let op aanwijzingen 
op informatieborden.

i

Schroefwater van grote 
schepen kan kleine 

vaartuigen onbestuurbaar 
maken.

Volg de verplichte 
vaarrichting, houd 

stuurboordwal (rechts).

Niet met alcohol 
aan het roer.

Muziekinstallaties aan 
boord mogen geen 

overlast veroorzaken.

Vaar niet 
in de dode hoek.

Open vuur aan boord 
is verboden.

Houd armen, benen en 
afval binnenboord.

Bereid je reis 
goed voor, kijk op 

www.vaarweginformatie.nl

Voer de 
juiste verlichting.

Bij algemene noodsituaties 
bel alarmnummer 112.

Voor meer informatie kijk op 
www.varendoejesamen.nl 
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