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De Geldersche IJssel is een prachtige rivier
om varend van te genieten. Maar het kan ook
een gevaarlijke rivier zijn, met scherpe bochten,
sterke stroming en veel beroepsvaart. Deze
folder geeft u een aantal nuttige tips om veilig
over de IJssel te varen. Lees ‘m even door voordat
u uw ligplaats verlaat. Dan weet u wat u moet doen
voor een behouden vaart!

Welkom op de IJssel!
De IJssel stroomt door het Waterdistrict Twentekanalen-
IJsseldelta van Rijkswaterstaat. De rivier vormt de
natuurlijke grens tussen fraaie gebieden als de
Veluwezoom en de Achterhoek en voert u langs

sfeervolle Hanzesteden als Zutphen, Deventer en
Kampen. De vele bochten dragen bij aan het
avontuurlijke karakter van deze laaglandrivier.

Geef elkaar de ruimte
De IJssel is ook een van de drukste binnenvaartroutes
van Nederland. Hier deelt u het vaarwater met talloze
andere watersporters én binnenvaartschepen met een
lengte tot 110 meter. Voor de beroepsvaart is de IJssel
ook een lastige rivier. Zo hebben binnenvaartschepen
vaak meer ruimte nodig om te manoeuvreren dan veel
watersporters beseffen. Als watersporter kunt u
hiermee rekening houden. Veilig varen op de IJssel is
een kwestie van goed samenwerken met andere
watersporters en de beroepsvaart en elkaar de ruimte
geven. Met de 10 gouden tips voor veilig varen op de
IJssel moet dat zeker lukken!

Veilig varen op de IJssel
doen we samen



1. Begin met een goede voorbereiding.
Zorg er voor dat uw schip en bemanning klaar zijn voor de

reis en dat u voldoende informatie hebt over de IJssel. Een

kaart geeft u veel informatie over de bijzonderheden op en

langs de IJssel, bijvoorbeeld waar de niet vrijvarende

veerponten zich bevinden.

Informeer vooraf of er verkeersmaatregelen door

Rijkswaterstaat zijn genomen via www.infocentrum-

binnenwateren.nl.

Ga alleen varen als het zicht goed is!

Op de IJssel kunnen de golven soms verraderlijk hoog en kan

de stroming sterk zijn. Controleer voor de vaartocht uw schip

en de uitrusting daarvan, zoals de reddingsvesten. Zijn uw

bemanning en uw schip er klaar voor om de IJssel te bevaren?

2. Zien en gezien worden.
Zorg er voor dat u altijd goed zichtbaar bent én dat u

onbelemmerd om u heen kunt kijken en de geluidsseinen van

de overige vaart goed kunt horen. Zet een gestreken mast

waar mogelijk overeind! Voer zo nodig een vlaggetje en een

radarreflector in de mast.

Zo kunnen grote schepen u beter zien. Kijk ook regelmatig

achterom, zodat oplopende schepen u niet kunnen verrassen.

Als grote schepen u oplopen geef ze dan ook de ruimte en

pas uw snelheid dusdanig aan dat het oplopen snel kan

plaatsvinden.

Zorg voor een juiste, werkende verlichting.

3. Motor aan boord, noodzaak.
Een klein vaartuig moet voorzien zijn van een motor die voor

direct gebruik gereed is. Hiermee moet een snelheid van

tenminste 6 kilometer per uur ten opzichte van het water

kunnen worden gehandhaafd.

4. Geef elkaar de ruimte.
Vaar zo veel mogelijk langs de oever en geef binnenvaart-

schepen de ruimte!

Vaar bij voorkeur langs de oever van de rivier.

Binnenvaartschepen hebben in de bocht meer ruimte nodig

om te manoeuvreren; geef ze die ruimte!

Bij het passeren of in- en uitvaren van een haven of vaarweg

kunt u beter een eindje van de wal af varen; zo kunt u beter

de haven of vaarweg inkijken en geeft u de uitvarende

schepen meer ruimte.

5. Blauw bord? Graag aan die zijde passeren.
Een afvarend klein schip moet voorrang verlenen aan een

opvarend groot schip, bij voorkeur door voorbij te varen aan

de zijde die het opvarende grote schip vrijlaat.

Vaart u een opvarend binnenvaartschip tegemoet met aan

stuurboord een blauw vierkant bord met een wit flikkerlicht,

dan laat die schipper in principe de weg voor u vrij aan

stuurboord.

Hiermee geeft de schipper aan dat hij de bakboordwal vaart;

aan de ‘verkeerde’ wal dus. Geef de tegenligger de ruimte en

wijk zelf ook tijdig uit naar de bakboordwal. Laat zien dat u

het begrepen heeft; geef duidelijkheid met uw koers.

Beroepsschippers kiezen stroomopwaarts bijna altijd de

binnenbocht, omdat de tegenstroom hier minder sterk is.

Grote schepen (tot 110 meter) hebben meer ruimte nodig en

varen niet altijd in de binnenbocht.

6. Vaar een duidelijke koers.
Laat tijdig zien wat u van plan bent, vaar geen zigzag-koers!

Vaar niet in het midden van de rivier als dat niet nodig is. De

overige vaarweggebruikers kunt u daarmee in verwarring

brengen.

7. Denk aan de dode hoek.
Houd rekening met de dode hoek van de beroepsvaart.

Doordat binnenvaartschepen een grote dode hoek kunnen

hebben, kan het voorkomen dat de schippers u soms niet

goed zien. Deze dode hoek voor het schip kan oplopen tot

maximaal 350 meter. Neem daarom altijd het zekere voor het

onzekere en pas uw koers en snelheid tijdig aan. Zorg er voor

dat men u kan blijven zien.

8. Let op “snelverkeer”.
Wees u bewust van het feit dat Rijkswaterstaat een aantal

gebieden op de Geldersche IJssel heeft aangewezen waar

snelle motorboten snel mogen varen en waar mag

worden gewaterskied. De verkeerstekens hiervoor staan

op de oever. Op die plaatsen op de IJssel is het

toegestaan om snel te varen (meer dan 20 km per uur)

of te waterskiën. De “snelvaarders” moeten rekening

houden met u. Houd u rekening met de “snelvaarders”!

9. Pas uw snelheid aan.
De hek- en boeggolven van uw schip of de zuiging van uw

vaartuig kunnen kleinere schepen hinderen of zelfs in gevaar

brengen. Minder op tijd uw snelheid; houd rekening met

elkaar!

Gebruik uw verstand en niet uw pk’s.

10.Gebruik de marifoon.
Marifoon aan boord? Zet ‘m aan en luister goed uit.

Gebruik de marifoon als u een onduidelijke situatie wilt

oplossen of een gevaarlijke situatie wilt voorkomen. Met de

marifoon kunt u anderen informeren over uw voornemen.

Ook kunt u rekening houden met de informatie die andere

schippers met elkaar uitwisselen en die gebruiken bij uw eigen

koers en snelheid.

10 gouden tips voor veilig varen op de IJssel



Wie heeft voorrang?
Op de IJssel gelden, zoals overal op het water, andere regels dan

op de weg. De basisregel luidt: handel altijd zo, dat een aanvaring

wordt voorkomen. Geef elkaar de ruimte om veilig en plezierig

samen te varen.

Kleine schepen (korter dan 20 m) moeten wijken voor grote (langer

dan 20 m). Alle schepen, groot of klein, moeten elkaar ruimte

geven bij het ontmoeten en passeren.

Als u aan de stuurboordwal vaart, heeft u voorrang op andere

kleine schepen. Bij het in- of uitvaren van zijvaarwegen of havens

moet verkeer op de IJssel wel meewerken aan de manoeuvre, maar

mag er niet door worden gehinderd.

Goede zeemanschap
Een belangrijk artikel uit het Binnenvaartpolitie-reglement is
het “goede zeemanschap” (art.1.04 en 1.05). Hierin staat
o.a. dat de schipper, ook bij het ontbreken van uitdrukkelijke
voorschriften, alle voorzorgsmaatregelen moet nemen die
volgens goede zeemanschap en de omstandigheden nodig
zijn om gevaarlijjke situaties te voorkomen. Daarbij is het
belangrijk dat u zich bewust bent van:
• de manoeuvreermogelijkheden van uw schip en andere
schepen

• de omstandigheden en de bijzonderheden van het
vaarwater

• de weersomstandigheden

Een goede kennis van de vaarregels blijft natuurlijk belangrijk.

Meer weten over veilig varen op de IJssel?
Bel Rijkswaterstaat: 0800-8002

Bezoek: www.infocentrum-binnenwateren.nl

Handige telefoonnummers:
Incidenten en calamiteiten
Alarm- en berichtencentrum
Rijkswaterstaat Oost-Nederland: 026-3640650

Algemeen alarmnummer: 112

U kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze

brochure. In alle gevallen wordt verwezen naar de

letterlijke tekst van het Binnenvaartpolitiereglement.

Ook 10 tips voor de beroepsvaart

1. Trossen vast? Schroeven uit
Zorg er voor dat watersporters geen last
hebben van uw schroefwater.

2. Gebruik de marifoon
Gebruik de marifoon om onduidelijke en
gevaarlijke situaties te voorkomen.

3. Gevaar? Gebruik de hoorn
Wijs kleine schepen zonodig op gevaar,
geef een lange stoot op de hoorn.

4. Pas uw snelheid aan
Pas uw snelheid zonodig op tijd aan, zodat
u kleinere schepen niet hindert of in gevaar
brengt.

5. Geef elkaar de ruimte
Bij het oplopen en passeren moeten alle
schepen – klein én groot – elkaar voldoende
ruimte geven. Wees hoffelijk en geef de
kleine schepen ook de ruimte!

6. Denk aan de dode hoek
Zorg er voor dat u rondom vrij zicht heeft.
Uw dode hoek mag niet groter zijn dan
350 meter.

7. Gebruik het blauwe bord met verstand
Sommige watersporters kennen de betekenis
en de werking van het blauwe bord niet.
Gun ze dan de stuurboordswal.

8. Wees een heer in het verkeer
Denk niet ‘ze gaan wel opzij’; laat
watersporters zien hoe het hoort.
Geef ze het goede voorbeeld!

9. Drukte? Plaats een uitkijk
Plaats een uitkijk op het voorschip als het
druk is met kleine vaartuigen.
Die uitkijk kan u informeren en eventueel
waarschuwen.

10. Toon uw vakmanschap en uw professionaliteit
U bent een professional en hebt heel veel
ervaring en vakmanschap opgebouwd.
Bewijs dat en help de recreatievaart bij het
samen varen op de IJssel.
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