‘Varen doe je Samen!’

De campagne ’Varen doe je Samen!’ richt zich op het vergroten van de veiligheid op
en aan de vaarwegen in Nederland. Op het water wil je onbezorgd kunnen varen en
genieten.´Varen doe je Samen!´ werkt daar graag aan mee.
Vaarweggebruikers, in zowel de beroepsvaart als de recreatievaart, krijgen voorlichting en informatie over mogelijk onveilige situaties op de vaarwegen.
De drukte op het water neemt toe en de variatie aan vaarweggebruikers is groot.
Daarom blijft voortdurende aandacht voor veiligheid van groot belang.
Op de website www.varendoejesamen.nl vind je digitale knooppunten, (digitale)
brochures en nieuwsberichten. Die geven aanwijzingen en tips voor een veilige
vaart. Ook kan je de gratis app downloaden waarmee alle knooppunten makkelijk
te raadplegen zijn. Tevens is daar een handige checklist te vinden en kan je
onveilige situaties melden.

www.varendoejesamen.nl

‘Varen doe je Samen!’ kent verschillende aandachtsgebieden.
•

(Technische) preventie
Kortweg gezegd: zorg dat de boot (technisch) in orde is voor je gaat varen. Zorg
voor volle, schone brandstoftanks, volle accu’s, controleer het koelwater en het
motoroliepeil.

•

Reisvoorbereiding
Weet waar je gaat varen: neem actuele waterkaarten en de almanak mee. Check
naast de weersverwachting ook eventuele stremmingen op
www.vaarweginformatie.nl.

•

Veiligheid óp het water
Ken de vaarregels en handel daarnaar. Kijk goed om je heen en houd uitkijk.
Blijf uit de dode hoek van vrachtschepen. Draag een reddingvest.

De voorlichting behandelt tal van onderwerpen die de veiligheid vergroten. Van
het gebruik van reddingvesten tot communicatie op het water. Gerichte voorlichting en praktijkdagen versterken het bewustzijn en de kennis van vaarweggebruikers over veilig varen. De veiligheid op het water neemt immers toe als alle betrokkenen weten wat elkaars mogelijkheden en beperkingen zijn.

‘Varen doe je Samen!’ is een samenwerkingsverband tussen de volgende partijen: Rijkswaterstaat, de Provincies, Unie van Waterschappen, Havenbedrijf Amsterdam NV,
Havenbedrijf Rotterdam NV, KNRM, Reddingsbrigade Nederland, ANWB, HISWA Vereniging, Platform Waterrecreatie, Sportvisserij Nederland, Waterrecreatie Nederland
en het Watersportverbond. Het aantal deelnemende betrokken partijen neemt toe.

