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Varen doe je samen! praktijkdag 
Waddenzee  
 

Varen doe je samen! (VDJS) is in 2007 in het leven geroepen met als doel de veiligheid op het 

water te vergroten, en dan vooral op plaatsen waar beroeps- en recreatievaart het water delen. 

Het project wordt mogelijk gemaakt door Rijkswaterstaat, alle provincies, enkele havenbedrijven 

en de watersportbranche en loopt tot en met 2014. 

  

Voorlichting gebeurt onder andere via de informatieve site www.varendoejesamen.nl, 

zogenaamde Knooppuntenboekjes waarin ruim 100 (mogelijk gevaarlijke) knelpunten worden 

beschreven, de Dvd ‘Veilig varen doen we samen’ en diverse handige folders. De organisaties 

achter het project hopen dat beginnende watersporters of watersporters die nieuw zijn in een 

gebied zich vooraf verdiepen in het vaargebied alvorens de trossen los te gooien, zodat ze niet 

voor onaangename verassingen komen te staan. Voor veel watersporters zal de informatie 

gesneden koek zijn, maar men is nooit te oud om te leren! 

 

Op zaterdag 10 november 2012 organiseert ScheepsWijs Vaarcursussen samen met 

Rijkswaterstaat Waterdistrict Waddenzee en Rederij Doeksen - onder auspiciën van VDJS - vanuit 

Harlingen een unieke en leerzame dag op de Waddenzee waarin de praktijk centraal staat. Tijdens 

de heenreis naar Terschelling bespreken Marianne van der Linden (ScheepsWijs) en Dirk Lijsenaar 

(Rijkswaterstaat) onder andere ‘wadvaren tussen de beroepsvaart’. Op Terschelling brengen de 

deelnemers een kort bezoek aan de brug van de ‘gewone’ veerboot, wordt de lunch genuttigd en 

geeft een kapitein van rederij Doeksen een informatieve presentatie. Voor aanvang van de 

terugreis brengen de deelnemers een bezoek aan de brug van de ‘snelle’ boot. 

http://www.varendoejesamen.nl/
http://www.scheepswijs.nl/
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Het programma is toegespitst op de combinatie beroeps- en recreatievaart. Onderwerpen die aan 

bod kunnen komen zijn: 

 Beroepsvaart op de Waddenzee 

 Varen doe je samen: beperkingen beroepsvaart & gewenst vaargedrag recreatievaart 

 De stroomgeleidingsdam ‘Pollendam’ en de recreatiegeul het ‘Hanerak’ 

 Reglementen, verkeersbegeleiding, verkeerstekens, betonning, diverse aanbevolen routes 

voor de recreatievaart en mosselvelden 

 Onderlinge communicatie (marifoongebruik, uitluisterplicht en meldposten op het Wad) 

 Plaats op de vaarweg 

 Rondom zicht 

 Sluizen (van zoet naar zout) en beweegbare bruggen 

 Vaarsnelheid, hinderlijke golfslag of zuiging 

 

De kosten voor deze VDJS praktijkdag bedragen € 45 per persoon inclusief het kaartje voor de 

veerboot, koffie, thee, lunch en ervaren begeleiders. U kunt zich aanmelden via 

info@varendoejesamen.nl onder vermelding van naam, adres en contactgegevens.  

Na uw aanmelding ontvangt u praktische informatie zoals route, parkeren en het 

rekeningnummer voor de betaling. 

 

Globaal programma  

09.15  Ontvangst in de vertrekhal van Rederij Doeksen in Harlingen 

09.45 Vertrek veerboot naar Terschelling. Let op: als u te laat bent mist u letterlijk de boot! 

11.45 Aankomst op Terschelling en bezichtiging brug veerdienst m.s. Friesland 

12:45  Lunch en presentatie door een kapitein van Rederij Doeksen 
16.00 Gelegenheid om het stuurhuis van de sneldienst te bezichtigen 
16:30 Vertrek sneldienst naar Harlingen 
17.15 Aankomst en gezamenlijke afsluiting 
 

Meer informatie over ‘veilig varen’ en het project is te vinden op www.varendoejesamen.nl. 
Vanaf de site kunt u ook de meest recente Knooppuntenboekjes en folders gratis als pdf bestand 
downloaden. VDJS is ook op Facebook te vinden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met projectleider Hylke Steensma via info@varendoejesamen.nl 

 
Deelname aan een VDJS praktijkdag geschiedt geheel op eigen risico. De organisatie accepteert geen enkele 

aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaakt in samenhang met of voor, 

gedurende of na de VDJS praktijkdag. 
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