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Is uw vakantie ook naar wens verlopen? De reizen over het water maken we niet alleen. Zo beleven we soms 
adembenemende vakantiemomenten. Ontmoetingen op het water tussen beroepsvaart en pleziervaart verlopen 
soms problematisch. Bij de KNRM hebben we gemiddeld dertien keer per jaar met aanvaringen te maken, vaak is 
daar pleziervaart bij betrokken. Wat kunnen we doen om ongeschonden ons reisdoel te bereiken? 
 
Op zee 

Vaar je langs de kust naar het Zuiden en moet je de Maasmond oversteken, dan meld je je bij de 
Verkeerscentrale Hoek van Holland. Je krijgt een label, en mocht de zaak dreigen knijp te lopen, dan word je 
opgeroepen. Wel stand-by blijven met je marifoon. Je blijft zelf verantwoordelijk voor een geslaagde oversteek. 
De drukke beroepsvaart weet dat er jachtjes oversteken en houdt daar rekening mee door vaart te minderen als 
dat kan. Maar overleggen wordt zeer op prijs gesteld. Ben je niet zeker over je handelswijze, vraag dan gerust 
advies aan de verkeerscentrale: “Hij heeft liever dat u achter hem langs gaat.” 
Ben je eenmaal veilig aan de overkant, dan wacht de volgende uitdaging in de vorm van de baggerboten die 
bezig zijn met de Maasvlakte II. Achterlangs is meestal de beste optie. 

 

 
Belgisch oversteken 

Verderop richting België, bij Zeebrugge is het allemaal wat minder gereguleerd. Je ziet aan de betonning waar de 
geul loopt, verder is het gewoon een kwestie van uitkijken. Zolang jij de brug van het zeeschip kunt zien, bestaat 
de kans dat jouw bootje wordt opgemerkt. Op hun radar ben jij een kleine stip. Het is jouw eigen beslissing om 
voor een schip over te steken of achterlangs te gaan, maar zeeboten varen bijna altijd sneller dan je denkt. Laatst 
zag ik een zeilboot verdwijnen achter de boeg van een zeeschip. Ik vreesde het bootje nooit meer terug te zullen 
zien. Na enige bloedstollende momenten zag ik dat het toch nog net goed was afgelopen. 
 
Traffic lanes 

Moet je bij een oversteek door een verkeersscheidingsstelsel, dan is het verplicht om zo recht mogelijk over te 
steken. De tijd dat u de vaargeul oversteekt, is dan zo kort mogelijk. Het maakt ook, dat u het best zichtbaar bent. 
Uw grootzeil helpt daarbij. 
 
Ruim binnenwater 



De dode hoek van de beroepsvaart is een blinde vlek voor de beroepsschipper. Zeker bij een ongeladen schip, 
dat hoog op het water ligt, kan het zo 500 meter voor het schip zijn. In dit gebied bent u onzichtbaar! 
Als opstandige puber ben ik eens met mijn roeibootje het Amsterdam-Rijnkanaal overgestoken. De vrachtvaarder, 
die maar net vaart kon minderen, had ik niet kwaaier kunnen maken. Met opgestoken vuisten kwam de schipper 
het gangboord inlopen om me duidelijk te maken dat ik niet bepaald handig bezig was. Toen had ik geen flauw 
benul hoe gevaarlijk mijn manoeuvre was. 
 
Samen varen 

Het project Varen doe je samen van de Stichting Recreatietoervaart is in het leven geroepen om de 
pleziervaarder en de beroeps bewust te maken van elkaars aanwezigheid. De talrijke knooppuntenboekjes laten 
zien waar de knelpunten op de vaarwegen zitten. Een gewaarschuwd scheepje telt voor twee! 

 


