
Rechten en plichten van de kanoër op het Wad 

Als kanoër heb je op het water te maken met wettelijke regels en andere voorschriften van overheden 

en beheerders van de watergebieden die je bevaart. Op het Wad heb je je, naast de regels die landelijk 

gelden, ook nog te houden aan specifieke regels voor op het Wad. 

Landelijk geldt het binnenvaartpolitiereglement (BPR) ook voor het waddengebied en heb je 

bovendien te maken met de gemeenschappelijke gemeentelijke verordening Waddenzeegebied, de 

richtlijnen van Staatsbosbeheer, de natuurbeschermingswet, defensie, havenautoriteiten en de erecode 

gebruik van de Waddenzee. Daarnaast zijn er nog internationale en Europese wetten, afspraken en 

richtlijnen van kracht. Op www.waddenzee.nl kun je een complete opsomming vinden van alle regels 

en wetten die op het Waddengebied van toepassing zijn.  

Voor het Eemsgebied geldt het aparte scheepvaartreglement Eemsmonding. 

Op www.wattenschipper.de is allerlei informatie, waaronder juridische, te vinden betreffende het 

Duitse waddengebied. 

In dit artikel beperk ik mij tot de voor kanoërs belangrijkste punten uit de BPR, aangevuld met enige 

andere regels waar je rekening mee moet houden. Het artikel is bedoeld als hulp, maar je kunt je er 

tegenover de gezagsdragers nooit op beroepen, omdat slechts een klein deel van de BPR wordt 

behandeld. 

In aanhangsel 1 heb ik de meeste voor kanoërs relevante artikelen van de BPR bij elkaar gezet. Het 

BPR is vooral op de plezier- en beroepsscheepvaart geschreven, maar her en der wordt ook aandacht 

besteed aan met de handkracht voortbewogen schepen. Kanoërs zullen door de vele irrelevante 

artikelen al gauw het doornemen van het BPR laten vaar wat het is. 

Daarom lijkt het mij nuttig om in een leesbaarder formaat aan te geven waar een kanoër zich aan moet 

houden. Als je vaak op wateren peddelt waar veel andere scheepvaart is, is het overigens raadzaam om 

toch een keer de moeite te nemen om de andere artikelen van het BPR door te nemen om beter te 

snappen waar die andere schepen zich aan moeten houden.  

Het BPR is opgenomen in de wateralmanak van de ANWB en op internet te vinden op 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0003628. 

Het BPR begint met definities, waaronder die van een schip en van een zeilschip. Een zeilschip dat 

(ook) met een motor vaart is op dat moment geen zeilschip maar een motorschip (art 1.01). Deze 

definitie is o.a. van belang bij de voorrangsregels. Een kano wordt beschouwd als een klein open 

schip. In het BPR wordt onderscheid gemaakt tussen diverse typen en formaten schepen, waardoor 

vele regels niet van toepassing zijn op kano’s. Regels die algemeen betrekking hebben op “een schip” 

gelden ook voor kano’s. 

Grote schepen zijn schepen langer dan 20 m, veerboten, vissersboten, slepende sleepboten, duwbakken 

en passagiersboten. 

Een rondschijnend licht is een licht dat rondom 360° zichtbaar moet zijn (art 3.01a). Een licht dat niet 

van alle kanten zichtbaar is, is dus onvoldoende. Een kano moet ’s nachts en bij slecht zicht overdag 

een rondom schijnend wit licht voeren (art 3.13). Een anders gekleurd licht is dus niet goed. 

Een schip mag niet varen op een vaarweg als het daar niet geschikt voor is (art 1.06), dus een kano zal 

vaak niet mogen varen op vaarwegen en geulen die vele gebruikt worden door zeeschepen en 

beroepsvaart. Dat geldt bijv. voor de drukke vaargeul van de Eemsmond. 

In het BPR wordt bovendien een groot aantal vaargebieden opgesomd waar je als kanoër niet mag 

komen, bijv. omdat de vaarweg alleen toegankelijk is voor schepen met radar. 

In tegenstelling tot wat wel wordt beweerd, is een kanoër niet verplicht een exemplaar van het BPR bij 

zich te hebben (art 1.10, 1.11). Wel moet je als je een marifoon mee hebt, je marifoon bedieningscerti-

ficaat en het handboek voor de marifonie bij je hebben. Een uittreksel, met alleen de relevante artike-

len m.b.t. het waddengebied is in pdf-formaat van deze site te downloaden (marifonie). Deze beslaat in 

kleine letters 10 bladzijden op A4-formaat,zodat die uitgeprint gemakkelijk in een waterdichte hoes is 

mee te nemen.  



Veel artikelen gaan over hoe schepen met elkaar moeten omgaan bij passeren, inhalen en andere 

manoeuvres.  

art 6.01 – 6.10: In principe vaar je rechts (stuurboord) en haal je links in (bakboord) (vaker zul je al 

kanoër ingehaald worden), maar als er ruimte is, mag er ook aan stuurboord ingehaald worden. 

Voorbij lopen (inhalen) of voorbij varen (tegemoetkomend passeren) mag alleen als er voor beide 

schepen voldoende ruimte is. Een klein schip moet in bijna alle gevallen voorrang verlenen aan een 

groot schip en moet vermijden dat het ander schip zijn koers of snelheid moet wijzigen. Bij een engte 

moet een klein motorschip voorrang verlenen aan een kano, dus ook een zeilschip dat op zijn motor 

vaart. Een zeilschip dat een engte in wil varen, moet voorrang verlenen aan een op tegengestelde koers 

naderend klein schip. 

Art 6.13-16: Een klein schip, dus ook een kano, dat wil keren of wil vertrekken, moet voorrang 

verlenen aan een groot schip. Een klein schip dat tegen de stroom in een haven in wil varen, moet 

voorrang verlenen als een groot schip ook de haven in wil varen. 

Als de koersen van een klein motorschip, een zeilschip of een door spierkracht voortbewogen schip 

(zoals een kano) elkaar zodanig kruisen dat gevaar voor een aanvaring bestaat, dan moet het 

motorschip voorrang verlenen aan de andere schepen (dus ook aan een kano), en moet het door 

spierkracht voortbewogen schip voorrang geven aan het zeilschip. 

Een schip mag niet een gebied invaren aangeduid met de borden in bijlage 1. A.1, maar een klein schip 

zonder motor wel een gebied aangeduid met bord A.1a in bijlage 1. 

Art.6.26 – 6.38. Bij sluizen en beweegbare bruggen mag het ene schip het andere schip niet voorbij 

lopen, anders dan na aanwijzing van de brug- of sluiswachter. Een schip dat voorrang heeft (en dat 

bijv. met een rode wimpel kenbaar maakt) moet voorrang verleend worden.  

Als je een marifoon mee hebt, ben je verplicht deze op het aangegeven kanaal uit te luisteren en de 

aanwijzingen via de marifoon te volgen. 

Als bij een brug of sluis één of twee rode lichten branden is doorvaren verboden, tenzij bij de brug 

tevens een geel teken is aangebracht.  

Een klein schip mag de sluis pas invaren nadat de grote schepen de sluis ingevaren zijn en zo mogelijk 

ligplaats kiezen op enige afstand van een groot schip.  

Art 6.29-6.33. Bij slecht zicht moeten schepen zonder radar op vaarwegen waar radar bij slecht zicht 

verplicht is, zo snel mogelijk gaan stilliggen op een daarvoor geschikte plek.  

Bij slecht zicht dienen alle schepen zo vel mogelijk aan stuurboordzijde te varen. 

Een klein varend schip met marifoon moet op de daartoe aangewezen kanalen uitluisteren en andere 

schepen de nodige inlichtingen geven. 

Wat niet in het BPR vermeld staat, maar vermoedelijk elders is het verbod om bij minder dan 500 m 

zicht (= mist) zo snel mogelijk bij een daarvoor geschikte plek aan land te gaan en in elk geval de 

vaargeulen te mijden. Mocht je in de mist belanden, dan is het gebruik van een gps ten zeerste aan te 

raden, omdat dat dan nog de enige manier is om je te kunnen oriënteren. 

In het scheepvaartreglement Eemsmonding is voor roeiboten – dus vermoedelijk ook voor kano’s – 

de verplichting opgenomen tot het voeren van een rondschijnend wit licht.  

Buiten het vaarwater moet op zodanige wijze gevaren worden, dat duidelijk zichtbaar is dat geen 

gebruik van het vaarwater wordt gemaakt.  

Op de hydrografische kaarten staan de gebieden aangegeven waar je gedurende een deel van het jaar, 

soms nooit, niet mag komen. Houd je daar aan. Dit zijn de zgn. art. 20 gebieden van de natuurbescher-

mingswet. Ook staan daar de meeste gebieden op aangegeven waar je 3 uur voor en na hoogwater niet 

mag komen omdat ze als hoogwatervluchtplaats dienen voor de wadvogels. 

 



Aanhangsel 1: Binnenvaartpolitiereglement  

(selectie uit http://wetten.overheid.nl/BWBR0003628) 

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 

 
Artikel 1.01. Betekenis van enkele uitdrukkingen 
In dit reglement wordt verstaan onder: 

A. Typen schepen 
1°. schip: elk vaartuig met inbegrip van een vaartuig zonder waterverplaatsing en een watervliegtuig, 

gebruikt of geschikt om te worden gebruikt als een middel van vervoer te water; 

15°. zeilschip: schip dat uitsluitend door middel van zijn zeilen wordt voortbewogen. Een schip dat 

onder zeil vaart en tegelijkertijd zijn mechanische middelen tot voortbeweging gebruikt is een 

motorschip; 

 

Artikel 1.06. Gebruik van de vaarweg 
Een schip of een samenstel mag niet deelnemen aan de scheepvaart, indien de lengte, de breedte, de 

hoogte boven water, de diepgang, de manoeuvreerbaarheid en de snelheid van dit schip of dit 

samenstel niet verenigbaar zijn met de karakteristiek en met de afmetingen van de vaarweg en van de 

kunstwerken. 

 

Artikel 1.10. Scheepsbescheiden 
1.Aan boord van een schip moeten de volgende bescheiden, voorzover deze door de daartoe gestelde 

wettelijke regelingen worden vereist, aanwezig zijn: 

e. het Handboek voor de marifonie in de binnenvaart, algemeen en regionaal deel; 

f. de vergunning voor het gebruik van frequentieruimte; 

g. het marifoon bedieningscertificaat; 

4.De in het eerste lid bedoelde bescheiden moeten op eerste vordering van de bevoegde autoriteit aan 

deze worden overgelegd ter controle van het bepaalde bij of krachtens dit reglement. 

 

Artikel 1.11. Reglement aan boord 
1.Aan boord van een schip moet een bijgewerkt exemplaar van het geldige Binnenvaartpolitieregle-

ment aanwezig zijn. Een exemplaar dat via een elektronisch middel op ieder moment geraadpleegd 

kan worden is eveneens toegestaan. 

2.Dit artikel is niet van toepassing op een groot schip zonder bemanningsverblijf noch op een klein 

open schip. 

 

Artikel 1.19. Verkeersaanwijzingen 
De schipper is verplicht aan een verkeersaanwijzing gevolg te geven. 

 

Artikel 1.23. Melden van en toestemming voor evenementen 
1.Het is verboden een sportevenement, een festiviteit of een ander evenement, waarbij een of meer 

schepen of drijvende voorwerpen zijn betrokken, dan wel werkzaamheden of een tewaterlating van 

een schip of van een drijvend voorwerp op een vaarweg te doen plaats hebben zonder dit tijdig tevoren 

bij de bevoegde autoriteit te melden. 

2.Indien een gebeurtenis als bedoeld in het eerste lid de veiligheid of het vlotte verloop van de scheep-

vaart in gevaar kan brengen, is het verboden deze zonder toestemming van de bevoegde autoriteit te 

doen plaats hebben. Aan een toestemming kunnen voorschriften worden verbonden. 

3.Het is verboden een evenement, waarbij zich personen anders dan op een schip te water bevinden en 

waardoor hinder of gevaar voor het scheepvaartverkeer kan ontstaan, zonder toestemming van de 

bevoegde autoriteit te doen plaats hebben. Aan een toestemming kunnen voorschriften worden 

verbonden. 

Hoofdstuk 3. Optische tekens van schepen 



 

Artikel 3.01. Toepassing 
4.Wanneer het zicht dit vereist, moeten de voor des nachts voorgeschreven lichten ook des daags 

worden gevoerd. 

 

Artikel 3.01a. Begripsbepalingen 
In dit reglement wordt verstaan onder: 

d. rondom schijnend licht: een licht dat schijnt over een boog van 360° en dat over deze boog 

zichtbaar is; 

 

Afdeling II. Tekens tijdens het varen 

Artikel 3.13. Tekens van kleine schepen 
6.Een klein door spierkracht voortbewogen schip moet des nachts een wit gewoon rondom schijnend 

licht voeren. 

 

 

Hoofdstuk 4. Geluidsseinen; marifoon; radar 
 

Artikel 4.05. Gebruik van en uitrusting met marifoon 
1.Een schip mag slechts gebruik maken van een marifoon die in overeenstemming is met de 

Regionale regeling betreffende de marifoondienst in de binnenvaart. De marifoon mag slechts worden 

gebruikt overeenkomstig de voorschriften van deze regeling, zoals vermeld in het Handboek voor de 

marifonie in de binnenvaart. 

2.Een schip mag bij gebruik van de kanalen bestemd voor het schip--schip verkeer of de nautische 

informatie en bij het verbinding hebben met de voor de scheepvaart ingestelde diensten geen 

mededelingen doen, die niet in dit reglement zijn voorgeschreven of toegelaten dan wel niet zijn 

toegelaten krachtens de Regionale regeling betreffende de marifoondienst in de binnenvaart. 

 

 

Hoofdstuk 5. Verkeerstekens 
 

Artikel 5.01. Verplichtingen in verband met verkeerstekens en bekendmakingen met 

dezelfde strekking als een verkeersteken 
1.Een schip is verplicht gevolg te geven aan een verkeersteken dat een verbod of een gebod bevat en 

rekening te houden met een verkeersteken dat een aanbeveling of een inlichting bevat dan wel dat 

dient ter markering van het vaarwater of van obstakels daarin. 

2.Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van een bekendmaking met dezelfde 

strekking als een verkeersteken. 

 

Artikel 5.02. Prioriteit 
Onverminderd de artikelen 1.04 en 1.05 heeft een verkeersteken prioriteit boven een gedragsregel. Een 

verkeersaanwijzing heeft prioriteit boven een gedragsregel en een verkeersteken. 

 

 

Hoofdstuk 6. Vaarregels 
 

Afdeling I. Algemene bepalingen 

Artikel 6.01. Begripsbepalingen 
1.In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: 

a. naderen op tegengestelde koersen: elkaar naderen van twee schepen op koersen die recht of vrijwel 

recht aan elkaar tegengesteld zijn; 



b. oplopen: naderen door een schip van een ander schip uit een richting van meer dan 22°30´ 

achterlijker dan dwars van dat schip; 

c. voorbijlopen: manoeuvre die het gevolg is van oplopen totdat de schepen geheel vrij van elkaar zijn; 

d. kruisende koersen: elkaar naderen van twee schepen onder zodanige hoek, dat er geen sprake is van 

naderen op tegengestelde koers dan wel oplopen; in geval van twijfel wordt er geacht sprake te zijn 

van naderen op tegengestelde koersen dan wel oplopen; 

e. vertrekkend schip: schip dat gaat varen nadat het heeft stilgelegen of was vastgevaren; 

f. opvarend schip: schip dat vaart in de richting van de bronnen van de rivier; 

g. afvarend schip: schip dat vaart vanaf de richting van de bronnen van de rivier. 

 

Artikel 6.03. Algemene beginselen 
1.Schepen mogen slechts elkaar voorbijvaren op tegengestelde koersen dan wel elkaar voorbijlopen, 

indien het vaarwater voldoende ruimte biedt voor gelijktijdige doorvaart, de plaatselijke omstandig-

heden en de bewegingen van andere schepen daarbij in aanmerking genomen. 

4.Wanneer een schip voorrang moet verlenen aan een ander schip, moet het door tijdige koerswijzi-

ging of door snelheidsverandering aan dat andere schip de ruimte laten die dit nodig heeft om zijn 

koers te volgen en te manoeuvreren. Het schip dat voorrang moet verlenen aan een ander schip moet 

daarbij vermijden dat het voor het andere schip overloopt en mag niet verlangen dat het andere schip te 

zijnen gerieve koers of snelheid wijzigt. 

 

Afdeling II. Voorbijvaren op tegengestelde koersen en voorbijlopen 

Artikel 6.04. Naderen op tegengestelde koersen op alle vaarwegen; hoofdregel 
1.Van de in dit artikel gegeven hoofdregels kan overeenkomstig artikel 6.04a worden afgeweken. Dit 

artikel is niet van toepassing op de gedeelten van de Geldersche IJssel en de Maas, bedoeld in artikel 

6.05, eerste lid. 

2.Indien twee schepen elkaar zodanig naderen op tegengestelde koersen, dat gevaar voor aanvaring 

bestaat, moet het schip dat niet de stuurboordszijde van het vaarwater volgt voorrang verlenen aan het 

schip dat de stuurboordszijde van het vaarwater volgt. 

3.Indien een groot schip en een klein schip elkaar zodanig naderen op tegengestelde koersen, dat 

gevaar voor aanvaring bestaat, moet, ingeval geen der schepen de stuurboordszijde van het vaarwater 

volgt, het kleine schip voorrang verlenen aan het grote schip. 

9.Indien twee door spierkracht voortbewogen schepen elkaar zodanig naderen op tegengestelde 

koersen, dat gevaar voor aanvaring bestaat, moet, ingeval geen der schepen de stuurboordszijde van 

het vaarwater volgt, elk van beide naar stuurboord uitwijken, zodat zij elkaar bakboord op bakboord 

voorbijvaren. 

 

Artikel 6.04a. Naderen op tegengestelde koersen op alle vaarwegen; afwijking van de 

hoofdregel 
4.Een groot schip waaraan het verlangen wordt kenbaar gemaakt moet daaraan voldoen en, indien het 

hiermede is uitgerust, de tekens tonen, bedoeld in het derde lid. Een klein schip waaraan het verlangen 

wordt kenbaar gemaakt moet voorrang verlenen aan het grote schip, bij voorkeur door aan het 

verlangen te voldoen. 

 

Artikel 6.07. Voorbijvaren op tegengestelde koersen in een engte 
6.Bij het doorvaren van een engte moet op een vaarweg waar geen stroom loopt een klein schip 

voorrang verlenen aan een op tegengestelde koers naderend groot schip. 

8.Bij het doorvaren van een engte moet op een vaarweg waar geen stroom loopt: 

b. een klein door spierkracht voortbewogen schip dat aan stuurboord een hindernis tegenkomt of dat 

bij een bocht de binnenbocht aan stuurboord heeft voorrang verlenen aan een op tegengestelde koers 

naderend ander klein door spierkracht voortbewogen schip; 

c. een klein motorschip of een klein door spierkracht voortbewogen schip voorrang verlenen aan een 

op tegengestelde koers naderend klein zeilschip dat de engte heeft bezeild; 

d. een klein motorschip voorrang verlenen aan een op tegengestelde koers naderend klein door 

spierkracht voortbewogen schip; 



e. een klein zeilschip dat de engte niet bezeild heeft voorrang verlenen aan een op tegengestelde koers 

naderend klein schip; 

 

Artikel 6.09. Voorbijlopen; algemene bepalingen 
1.Een schip mag een ander schip slechts voorbijlopen, nadat het zich er van heeft vergewist, dat dit 

zonder gevaar kan geschieden. 

2.Een groot schip dat wordt opgelopen door een groot schip en elk klein schip dat wordt opgelopen 

moet het voorbijlopen, voorzover nodig en mogelijk, vergemakkelijken. Het moet snelheid vermin-

deren, indien dit nodig is om het voorbijlopen zonder gevaar en in zo korte tijd te doen geschieden, dat 

de andere scheepvaart daardoor niet wordt gehinderd. 

 

Artikel 6.10. Voorbijlopen; gedrag der schepen 
1.In beginsel moet de oploper aan bakboord van de opgelopene voorbijlopen. Indien daartoe ruimte is, 

mag echter de oploper aan stuurboord van de opgelopene voorbijlopen. 

3.Een groot schip dat door een groot zeilschip wordt opgelopen en een klein schip dat door een 

zeilschip wordt opgelopen moet, zo mogelijk, ertoe medewerken, dat dit aan loef kan voorbijlopen. 

 

Afdeling III. Andere vaarregels 

Artikel 6.13. Keren 
3.Een klein schip moet bij het keren voorrang verlenen aan een groot schip. 

4.Een klein schip mag bij het keren medewerking verlangen van een ander klein schip. 

 

Artikel 6.14. Vertrek 
1.Een schip mag slechts vertrekken, nadat het zich er van heeft vergewist dat dit zonder gevaar kan 

geschieden. 

2.Een groot schip mag bij het vertrekken medewerking verlangen van een ander schip. 

3.Een klein schip moet bij het vertrekken voorrang verlenen aan een groot schip. 

 

Artikel 6.15. Verbod zich in de tussenruimten tussen de lengten van een sleep te begeven 
Een schip mag zich niet in de tussenruimten tussen de lengten van een sleep begeven. 

 

Artikel 6.16. Uitvaren en invaren van havens en nevenvaarwateren en het daarbij 

invaren of oversteken van een hoofdvaarwater 
1.Een schip mag slechts een haven of een nevenvaarwater uitvaren en daarbij een hoofdvaarwater 

invaren of oversteken dan wel een haven of een nevenvaarwater invaren, nadat het zich er van heeft 

vergewist dat dit zonder gevaar kan geschieden. 

3.Een klein schip moet bij het uitvaren van een haven of een nevenvaarwater en het daarbij invaren of 

oversteken van een hoofdvaarwater dan wel bij het invaren van een haven of een nevenvaarwater 

voorrang verlenen aan een groot schip. 

5.In afwijking van het tweede, derde en vierde lid moet een schip dat een lateraal gemarkeerd 

hoofdvaarwater binnenvaart, anders dan vanuit een daarop uitmondend lateraal gemarkeerd 

nevenvaarwater, voorrang verlenen aan een schip dat in dat hoofdvaarwater langs de laterale 

markering de stuurboordzijde volgt. 

7.Een klein schip dat tegen stroom varend een haven of nevenvaarwater wil invaren moet voorrang 

verlenen aan een schip dat voor stroom varend zonder op te draaien diezelfde haven of datzelfde 

nevenvaarwater in wil varen. 

8.In afwijking van het eerste tot en met zevende lid moet, ingeval langs een haven of een 

nevenvaarwater voor de uitmonding daarvan in het hoofdvaarwater een teken B.9 (bijlage 7) wordt 

getoond, een schip dat uit deze haven of dit nevenvaarwater komt voorrang verlenen aan een schip op 

het hoofdvaarwater. 

 

Artikel 6.17. Koers kruisen 



2.Indien de koersen van twee schepen elkaar zodanig kruisen, dat gevaar voor aanvaring bestaat, moet 

het schip dat niet de stuurboordszijde van het vaarwater volgt voorrang verlenen aan het schip dat de 

stuurboordszijde van het vaarwater volgt. 

3.Indien de koersen van een groot schip en een klein schip elkaar zodanig kruisen, dat gevaar voor 

aanvaring bestaat, moet, ingeval geen der schepen de stuurboordszijde van het vaarwater volgt, het 

kleine schip voorrang verlenen aan het grote schip. 

8.Indien de koersen van twee door spierkracht voortbewogen schepen elkaar zodanig kruisen, dat 

gevaar voor aanvaring bestaat, moet, ingeval geen der schepen de stuurboordszijde van het vaarwater 

volgt, het schip dat van bakboord nadert voorrang verlenen aan het schip dat van stuurboord nadert. 

9.Indien de koersen van een klein motorschip, een klein zeilschip of een klein door spierkracht voort-

bewogen schip elkaar zodanig kruisen, dat gevaar voor aanvaring bestaat, moet, ingeval geen der 

schepen de stuurboordszijde van het vaarwater volgt, het motorschip voorrang verlenen aan het andere 

schip en moet het door spierkracht voortbewogen schip voorrang verlenen aan het zeilschip. 

 

Artikel 6.18. Diverse vaarregels 
1.Een schip mag slechts met een ander schip op gelijke hoogte varen, indien de beschikbare ruimte dit 

zonder hinder of gevaar voor de scheepvaart toelaat. 

 

Artikel 6.22. Stremming en beperking van de scheepvaart 
1.Een schip moet stilhouden vóór een teken A.1 (bijlage 7) aanduidende dat de scheepvaart is 

gestremd. 

2.Een schip mag niet varen op een vaarweg of op een gedeelte daarvan, aangeduid door een teken 

A.1a (bijlage 7). Deze bepaling is niet van toepassing op een klein schip zonder motor. 

 

Artikel 6.25. Doorvaren van vaste bruggen 
1.Een schip mag niet varen door de doorvaartopening van een vaste brug waarboven een teken A.1 

(bijlage 7) wordt getoond. 

 

Artikel 6.26. Doorvaren van beweegbare bruggen 
1.De bevoegde autoriteit kan, teneinde de veiligheid of de goede orde van de scheepvaart dan wel het 

zonder oponthoud doorvaren van de doorvaartopening van een beweegbare brug te verzekeren, 

wanneer een schip de brug nadert of de doorvaartopening daarvan doorvaart, aan de schipper een 

verkeersaanwijzing geven. 

De schipper is verplicht aan deze aanwijzing gevolg te geven. 

2.Een schip mag niet zonder toestemming van de bevoegde autoriteit ligplaats nemen op een wacht-

plaats van een beweegbare brug anders dan om te wachten op een brugopening. 

3.Bij het naderen, op een wachtplaats en bij het doorvaren van een beweegbare brug: 

a. moet een schip dat met een marifooninstallatie is uitgerust uitluisteren op het kanaal van de brug; 

b. moet een schip snelheid verminderen. Het moet, ingeval het de doorvaartopening niet mag of wil 

doorvaren, voor het teken B.5 (bijlage 7) stilhouden; 

c. mag een schip een ander schip niet voorbijlopen tenzij daartoe een verkeersaanwijzing is gegeven 

door de bevoegde autoriteit; 

d. moet een schip voorrang verlenen aan een schip dat recht van voorrang heeft en de rode wimpel 

voert, bedoeld in artikel 3.17, opdat dit schip zonder oponthoud de brug kan doorvaren; 

e. mag een schip zonder toestemming van de bevoegde autoriteit geen brandstof innemen. 

4.Voor het doorvaren van de doorvaartopening van een beweegbare brug kunnen tekens worden 

getoond aan weerszijden van de doorvaartopening op gelijke hoogte dan wel aan de stuurboordszijde 

daarvan. 

Deze tekens betekenen: 

a. twee rode vaste lichten boven elkaar (teken A.1; bijlage 7): het doorvaren is verboden, de brug 

wordt niet bediend; 

b. één rood vast licht (teken A.1; bijlage 7): het doorvaren is verboden, de brug wordt bediend; 

c. een rood vast licht en daaronder een groen vast licht (teken A.11; bijlage 7): het doorvaren is 

verboden, maar dit zal aanstonds worden toegestaan; 



d. één groen vast licht (teken E.1; bijlage 7): het doorvaren is toegestaan; 

e. twee groene vaste lichten boven elkaar (teken E.1; bijlage 7): het doorvaren is toegestaan, de brug 

bevindt zich in geopende stand en wordt niet bediend; 

f. een rood vast licht en daaronder een groen flikkerlicht (teken A.11.1; bijlage 7): het doorvaren is 

verboden, tenzij het schip de doorvaartopening zo dicht is genaderd, dat stilhouden redelijkerwijs niet 

meer mogelijk is. 

5.Het doorvaren van een beweegbare brug in gesloten stand is evenwel toegestaan, indien, behalve de 

in het vierde lid onder a en b bedoelde lichten, boven de doorvaartopening het teken D.1a of het teken 

D.1b (bijlage 7) wordt getoond; ingeval van het teken D.1a is de doorvaartopening vrij voor de door-

vaart uit beide richtingen, ingeval van het teken D.1b is de doorvaart uit tegenovergestelde richting 

verboden. 

6.De in het vierde lid onder a, b, d en e bedoelde rode en groene lichten kunnen worden vervangen 

onderscheidenlijk door het bord van teken A.1 en het bord van teken E.1 (bijlage 7). 

 

Artikel 6.28. Doorvaren van sluizen 
1.Bij het naderen van een wachtplaats van een sluis moet een schip snelheid verminderen. Het moet, 

ingeval het de sluis niet onmiddellijk mag of wil invaren, vóór het teken B.5 (bijlage 7) stilhouden. 

2.Een schip mag niet zonder toestemming van de bevoegde autoriteit ligplaats nemen op een wacht-

plaats van een sluis anders dan om te worden geschut. 

3.Op een wachtplaats van een sluis en in een sluis moet een schip, dat met een marifooninstallatie is 

uitgerust uitluisteren op het kanaal van de sluis. 

4.Een schip kan het verzoek tot het bedienen van een sluis kenbaar maken door het geven van één 

lange stoot gevolgd door één korte stoot en één lange stoot dan wel door roepen. Het mag dit sein niet 

herhalen, indien de bevoegde autoriteit heeft te kennen gegeven het te hebben gehoord. 

5.De schepen moeten de sluis in volgorde van aankomst op de wachtplaats invaren. Een klein schip 

dat tezamen met grote schepen wordt geschut mag de sluis echter eerst invaren na deze grote schepen. 

6.Bij het naderen van een wachtplaats van een sluis en op een wachtplaats mag een schip een ander 

schip niet voorbijlopen. 

7.In een sluis moet een schip zijn ankers geheel voorhalen. Dezelfde verplichting geldt op een wacht-

plaats, voorzover de ankers niet worden gebruikt. 

8.Bij het invaren en uitvaren van een sluis en bij het bevaren van de wachtplaats moet een schip de 

waterbeweging zoveel beperken als nodig is om beschadiging van de sluisdeuren of de beschermings-

inrichtingen dan wel van andere schepen, drijvende voorwerpen of drijvende inrichtingen te vermij-

den. 

9.In een sluis 

f. moet een klein schip zo mogelijk ligplaats nemen op enige afstand van een groot schip. 

 

Artikel 6.28a. In- en uitvaren van sluizen 
1.Voor het invaren van een sluis kunnen tekens worden getoond aan weerszijden van de invaart-

opening op gelijke hoogte dan wel aan de stuurboordszijde daarvan. 

Deze tekens betekenen: 

a. twee rode vaste lichten boven elkaar (teken A.1; bijlage 7): het invaren is verboden, de sluis wordt 

niet bediend; 

b. één rood vast licht (teken A.1; bijlage 7): het invaren is verboden, de sluis wordt bediend; 

c. een rood vast licht en daaronder een groen vast licht (teken A.11; bijlage 7): het invaren is verboden, 

maar dit zal aanstonds worden toegestaan;  

d. één groen vast licht (teken E.1; bijlage 7): het invaren is toegestaan; 

e. twee groene vaste lichten boven elkaar (teken E.1; bijlage 7): het invaren is toegestaan, de sluis is 

aan beide zijden open en wordt niet bediend. 

2.Voor het uitvaren van een sluis kunnen tekens worden getoond aan weerszijden van de uitvaart-

opening op gelijke hoogte dan wel aan de stuurboordszijde daarvan. 

Deze tekens betekenen: 

a. één rood vast licht (teken A.1; bijlage 7): het uitvaren is verboden; 

b. één groen vast licht (teken E.1; bijlage 7): het uitvaren is toegestaan. 



3.De in het eerste lid, onder a, b, d en e, en in het tweede lid bedoelde rode en groene lichten kunnen 

worden vervangen onderscheidenlijk door het bord van teken A.1 en het bord van teken E.1 (bijlage 

7). 

 

Afdeling VI. Slecht zicht 

Artikel 6.29. Algemene bepalingen voor het varen bij slecht zicht 
1.Deze afdeling is alleen van toepassing bij slecht zicht. 

2.Een schip vaart op radar, indien het gebruik maakt van radar voor het varen bij slecht zicht. 

3.Op de in bijlage 9 vermelde vaarwegen moet een schip bij slecht zicht op radar varen. Op deze 

vaarwegen moet een schip dat niet op radar kan varen op de dichtstbijzijnde daarvoor geschikte plaats 

gaan stilliggen. 

 

Artikel 6.30. Alle varende schepen 
1.Een varend schip moet een snelheid aanhouden die is aangepast aan de mate van beperking van het 

zicht, aan de aanwezigheid en de bewegingen van andere schepen en aan de plaatselijke omstandig-

heden. 

2.Een varend schip moet zo veel mogelijk aan de stuurboordszijde van het vaarwater varen. De 

artikelen 6.04a en 6.05 zijn niet van toepassing. 

 

Artikel 6.33. Niet op radar varende schepen 
1.Voor een schip en een samenstel die niet op radar varen geldt: 

c. Wanneer het schip via marifoon door een ander schip wordt aangeroepen, moet het per marifoon 

antwoorden en opgeven: zijn naam, zijn positie, zijn vaarrichting en of het een groot schip, een klein 

schip, een snel schip of een bovenmaats schip is. Het moet daarna met het andere schip het 

voorbijvaren afspreken. 

d. Wanneer het schip andere schepen bemerkt waarmee geen marifooncontact tot stand komt moet het: 

1°. indien het zich in de nabijheid van een oever bevindt, deze oever aanhouden en, zo nodig, vaart 

minderen dan wel gaan stilliggen, totdat het voorbijvaren heeft plaatsgevonden; 

2°. indien het zich niet in de nabijheid van een oever bevindt, het vaarwater zo veel mogelijk en zo 

snel mogelijk vrijmaken. 

2.Een varend klein schip dat op een andere vaarweg dan de op de in bijlage 9 vermelde vaarwegen 

vaart en dat is uitgerust met een marifooninstallatie voor de kanalen voor het schip--schipverkeer en de 

nautische informatie moet uitluisteren op het daartoe aangewezen kanaal en aan andere schepen de 

nodige inlichtingen ter verzekering van de veiligheid van de scheepvaart geven. 

3.Een niet op radar varend klein schip is niet verplicht het in het eerste lid bedoelde mistsein te geven, 

doch het mag dit sein geven. Het sein mag worden herhaald. 

 

 

Deel II 

Hoofdstuk 9. Bijzondere bepalingen voor de scheepvaart op de in beheer bij het 

Rijk zijnde vaarwegen en op andere met name genoemde vaarwegen 
 

Artikel 9.04. Kleine schepen 
1.Op de in bijlage 15, onder a, vermelde vaarwegen mag een klein schip slechts varen indien het is 

voorzien van een motor die voor onmiddellijk gebruik gereed is, en waarmee een snelheid van ten 

minste 6 kilometer per uur ten opzichte van het water kan worden gehandhaafd. 

2.Op de in het eerste lid bedoelde vaarwegen, met uitzondering van de Geldersche IJssel, de Boven-

Merwede, de Neder-Rijn en het Pannerdensch Kanaal, moet een klein schip zo veel mogelijk aan de 

stuurboordszijde van het vaarwater varen. 

3.Op de in het eerste lid bedoelde vaarwegen is het niet toegestaan het vaarwater op te kruisen. 

4.Het in het eerste lid genoemde verbod, is op de daar bedoelde vaarwegen, met uitzondering van de 

vaarweg ten westen van de sluizen te IJmuiden, niet van toepassing op schepen die bestemd zijn om 

door spierkracht te worden voortbewogen en ook daadwerkelijk als zodanig worden gebruikt. 



5.Op de vaarweg ten westen van de sluizen te IJmuiden kan de bevoegde autoriteit aan in het vierde lid 

bedoelde schepen ontheffing verlenen van de in het eerste lid vermelde vereisten. Aan een ontheffing 

kunnen voorschriften worden verbonden. 

6.Op de in bijlage 15, onder b, genoemde vaarwegen moeten een varend en een geankerd klein schip 

bij slecht zicht een goed functionerende radarreflector voeren. 

 

Artikel 9.07. Meld-, uitluister- en communicatieplicht 
2.Een groot schip moet op een vaarweg waarop het teken B.11 (bijlage 7) van toepassing is op de in 

bijlage 9 genoemde vaarwegen uitluisteren en zo nodig deelnemen aan de ter plaatse gevoerde 

communicatie op het door de bevoegde autoriteit aangewezen marifoonkanaal, overeenkomstig de 

daartoe gestelde regels. 

4.De in het tweede lid bedoelde uitluister- en communicatieplicht is tevens van toepassing op een klein 

schip, wanneer het de in het derde lid bedoelde stoffen vervoert, of wanneer het een klein schip betreft 

dat is uitgerust met een marifooninstallatie. 

 

 

SCHEEPVAARTREGLEMENT  EEMSMONDING 
 

Artikel 6. Optische tekens van kleine schepen 
1. In afwijking van het bepaalde in Voorschrift 25, onderdeel d, van de Internationale Bepalingen 

voeren zeilboten met een lengte van minder dan 12 meter, alsmede roeiboten, indien zij de krachtens 

Voorschrift 25, onderdeel a of b, van de Internationale Bepalingen voorgeschreven lichten niet kunnen 

voeren, ten minste een wit rondom schijnend licht overeenkomstig het bepaalde in No. 1 van 

Hoofdstuk II van bijlage 1. 

2. Het is verboden met schepen als bedoeld in het eerste lid, waarop de aldaar voorgeschreven lichten 

niet kunnen worden gevoerd, alsmede motorschepen met een lengte van minder dan 7 meter waarop 

de krachtens Voorschrift 23, onderdelen a en c, van de Internationale Bepalingen voorgeschreven 

lichten niet kunnen worden gevoerd, te varen in de tijd dat het voeren van de lichten is 

voorgeschreven, tenzij zich een noodsituatie voordoet. Voor die situatie wordt permanent een 

elektrische lamp of een lantaarn die een wit licht geeft, gereed voor het gebruik meegevoerd en tijdig 

getoond om een aanvaring te voorkomen. 

 

Artikel 15. Verplichting om aan de rechterzijde te varen; uitzonderingen 
1. In het vaarwater wordt zoveel mogelijk aan de rechterzijde gevaren. 

2. Binnen de vaarwatergedeelten die door de bevoegde autoriteiten zijn vastgesteld, mag door alle of 

door bepaalde categorieën schepen aan de linkerzijde worden gevaren. De bevoegde autoriteit kan 

bijzondere categorieën schepen vaststellen die de eens gekozen linkerzijde van het vaarwater dienen 

aan te houden. 

3. Buiten het vaarwater wordt op zodanige wijze gevaren, dat duidelijk zichtbaar is dat geen gebruik 

van het vaarwater wordt gemaakt. 

 

Artikel 18. Voorrang voor de scheepvaart in het vaarwater 
1. Schepen die in een vaarwater varen, hebben voorrang ten opzichte van schepen die 

a. het vaarwater invaren, 

b. het vaarwater kruisen, 

c. in het vaarwater keren, of 

d. hun anker- of ligplaatsen verlaten. 

2. Schepen die zich in een vaarwater bevinden hebben voorrang boven schepen die dit vaarwater 

vanuit een aftakking of een uitmonding invaren. 

3. Indien schepen van beide zijden een engte naderen die niet met zekerheid voldoende ruimte voor 

een gelijktijdige doorvaart biedt, of een door het verkeersteken A.2 van Hoofdstuk I van bijlage 1 

gekenmerkte plaats van het vaarwater, heeft in aan getijden onderhevige wateren het stroomafwaarts 

varende schip voorrang en bij stilstaand water het schip dat daarvóór tegen de stroom in gevaren heeft. 

Het tot wachten verplichte schip wacht zolang buiten de engte, tot het andere schip gepasseerd is. 



4. Het schip dat voorrang dient te verlenen, maakt tijdig door zijn vaargedrag kenbaar dat het zal 

wachten. Het is verboden door te varen, als niet kan worden overzien dat de scheepvaart niet wordt 

belemmerd. 

 

 

Bijlage 7 Verkeerstekens 

A.1. 

 

 

 

  

In-, uit- of doorvaren verboden 

(algemeen teken) 

(artikelen 6.08, onder a, 6.16, lid 9, onder a, 6.22, lid 1, 

6.25, lid 1, 6.26, leden 4 en 6, 6.27, lid 1, 6.28a)  
of 

       
 

of 

      

 
 

 

A.1. 
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Buiten gebruik gestelde gedeelten van de vaarweg; 

vaarverbod, niet geldend voor een klein schip zonder motor 

(artikel 6.22, lid 2) 

 

  

A11 

 

 

 

In-, uit- of doorvaren, wordt aanstonds toegestaan 

(artikelen 6.26, lid 4c, 6.28a, lid 1c) 

  

A.11. 
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Doorvaren verboden, tenzij de doorvaartopening zo dicht 

is genaderd, dat stilhouden redelijkerwijs niet meer 

mogelijk is (artikel 6.26, lid 4f) groen flikkerlicht 

 

 
 

B.5 

 

 

 

 

Verplichting vóór het bord stil te houden onder bepaalde 

omstandigheden (artikelen 6.26, lid 3, onder b, en 6.28, lid 

1) 

  



 

B9 

 

 

 

 

 

B9 

 

 

 

 

 

 

 

D1 

a 

 

 

 

 

 

b 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verplichting niet het hoofdvaarwater op te varen of over te 

steken, indien daardoor schepen op het hoofdvaarwater 

zouden worden genoodzaakt hun koers of snelheid te 

wijzigen 

(artikel 6.16, lid 8) 

 

Idem 

 

 

 

 

 

 

Aanbevolen doorvaartopening (vaste bruggen); 

doorvaart toegestaan (gesloten beweegbare bruggen) 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

a. 

 
 

doorvaart uit de tegengestelde richting toegestaan 

(artikelen 6.25, lid 2, 6.26, lid 5, 6.27, lid 3) 
 

b. 

 
 

doorvaart uit de tegengestelde richting verboden 

(artikelen 6.25, lid 2, 6.26, lid 5, 6.27, lid 3) 
 

   

 

D.2 

 

 

 

Aanbeveling binnen de aangegeven begrenzing te varen 

(artikel 6.24 lid 2b) 

 
 

E.1 

 

 

 

 

 

 

 

In-, uit- of doorvaren toegestaan (algemeen teken) 

(artikelen 6.08, onder b, 6.16, lid 10, onder a, 6.26, leden 4 

en 6, 6.27, lid 2, 6.28a) 

 

 

 

  
 


