Let op!

Aanvullende vaarregels
Prinses Margrietkanaal,
van Starkenborghkanaal en Eemskanaal

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor een
vlotte en veilige vaart op de vaarweg tussen
Lemmer en Delfzijl. Naar aanleiding van een
aantal incidenten zijn de vaarregels uitgebreid
om de veiligheid op de vaarweg te verbeteren.
Per 15 juli 2014 gelden er aanvullende
vaarregels op het Prinses Margrietkanaal,
van Starkenborghkanaal en Eemskanaal:







Alle vaartuigen hebben een motor of
een motor stand-by
Alle vaartuigen kunnen minimaal 6 km
per uur varen
Het is verplicht om langs de
rechteroever te varen.
Het is verboden te laveren op de
hoofdvaarweg.
Bij slecht zicht zijn gebruik van
aanwezige marifoon en radar verplicht
Behalve op aangewezen ligplaatsen is
het langs de hele vaarweg niet
toegestaan aan te leggen (ankeren en
meren), tenzij u ontheffing van
Rijkswaterstaat heeft.

Alle andere verkeersregels zijn onverminderd
van kracht.

Voor uw eigen veiligheid
Een vrachtschip heeft een veel langere stopweg
dan een pleziervaartuig. Een leeg vrachtschip
heeft een grote dode hoek. Als u de schipper in
de stuurhut niet meer kunt zien, kan hij u ook
niet zien.
Grote schepen hebben meer ruimte nodig. Houd
dus het midden van de vaarweg vrij.
Ga niet laveren en blijf niet kruisen voor een
brug. Steek de vaarweg over via de
kortste en veiligste route (in een rechte lijn).

Kijk voor meer tips over veilig varen op
www.varendoejesamen.nl

Bedientijden van de bruggen en sluizen
Kijk voor de bedientijden van de bruggen en
sluizen het Prinses MargrietKanaal, van
Starkenborghkanaal en Eemskanaal op

Hoe kunt u zich voorbereiden?
Neem actuele vaarkaarten mee, houd het
weerbericht in de gaten en wees altijd goed
zichtbaar.

onder ‘veel gestelde vragen’.
Of bel met Provincie Fryslân 058 - 292 58 88.

Let op de dode hoek van de beroepsvaart en
zet een duidelijke koers uit waarop andere
schippers kunnen anticiperen.

Wat te doen bij brug of sluis?
• Vaar zo ver mogelijk in de richting van de
brug of sluis.

Als u een marifoon hebt, bent u verplicht deze
uit te luisteren (kanaal 10). Op het IJsselmeer
is dit kanaal 1 en op de Waddenzee kanaal 4.

www.vaarweglemmerdelfzijl.nl

• Als het druk is op de vaarweg worden de
boten verzameld en moet u even wachten.
• Sluit achteraan bij wachtende boten voor
bruggen en sluizen en wacht uw beurt af.
• Wanneer de lichten groen en rood geven,
kunt u in de richting van de brug varen. Dit is
het teken dat de brug spoedig open gaat.
• Vaar bij een geopende brug vlot door.
• Strijk bij drukke bruggen zo mogelijk de
zeilen en mast.
• Volg de aanwijzingen van de brug- en
sluiswachters op.
• In juli en augustus helpen stewards bij de
Johan Frisosluis in Stavoren met het aan- en
afmeren.
• Is bij een wachtplaats het bord B.5 geplaatst,
dan bent u verplicht voor dit bord te wachten.

Verplicht voor dit bord stil te houden

Belangrijke telefoonnummers
Algemeen alarmnummer 112
Politie/brandweer bij spoedmeldingen
Politie algemeen 0900 – 8844
Politie te water 0343-535355
Centrale Meldpost IJsselmeergebied
0320 - 26 11 11
bij ongevallen of stremmingen op de vaarweg
Informatielijn Rijkswaterstaat 0800 – 8002
Bij vragen, meldingen of klachten over
Rijkswaterstaat of de vaarwegen
Provincie Fryslân 058 - 292 58 88
Brugbedieningstijden en aanvraag
brugbediening
Wetterskip Fryslan 058-292222
Voor kwaliteit/ lozingen van het
oppervlaktewater

