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Wij beheren en ontwikkelen onze 
waterwegen als een krachtig netwerk dat bijdraagt 
aan de economie, de welvaart en de leefbaarheid van 
Vlaanderen

Missie

Visie Uw betrouwbare partner voor een 
slim, veelzijdig en welvarend waterwegennet



Werkingsgebied 
& zetels





10 tips voor de pleziervaart



1. Blijf uit de dode hoek.



2. Geluidsignalen van andere vaartuigen 
moet je horen en herkennen.

‘BLIJF WEG’-SEIN: _ ___ _ ___ _ ___





3. Zorg dat je langs alle kanten een goed 
zicht hebt en dat je zelf goed zichtbaar 

bent.



4. Laat duidelijk je intentie zien bij 
je vaarbeweging. 



5. Geef vrachtschepen de ruimte.

• Vaar zoveel mogelijk langs de stuurboordwal of de 
stuurboordkant van een vaargeul. 

• Blijf waar mogelijk uit de buurt van de beroepsvaart. 

• Geef beroepsvaart vooral de ruimte bij bochten en havens. 



5. Geef vrachtschepen de ruimte.





6. Kruis veilig. 

Het kruisen van een vaargeul doe je 

• zo snel mogelijk;

• met voldoende ruimte; 

• houd je koers aan;

• volg zo mogelijk altijd de stuurboordwal.



7. Gebruik je marifoon.

• Luister verplicht uit.

• Communiceer met 

– Binnenvaartondernemers;

– collega-pleziervaarders;

– bedienaars van de sluizen en de bruggen.

• VHF kanalen:

– op www.VisuRIS.be



8. Tips bij het versassen

• wacht voor het rode licht.

• houd in de sluis enige afstand van een groot schip.

• maak het schip met meerdere meertouwen vast.

• zet de schroef uit.

• hang aan beide zijden van het schip voldoende stoot.

• help je buren bij het langszij vastmaken.

• maak het schip pas los als het sein op groen springt.



9. Denk aan uw snelheid.

De maximaal toegelaten vaarsnelheden moeten verminderd worden in 
functie van de veiligheid van het scheepvaartverkeer, onder andere:

• bij het kruisen of het voorbijvaren van varende of stilliggende 
schepen;

• bij het manoeuvreren en het nemen van bochten;

• bij het naderen en het doorvaren van de kunstwerken;

• bij nacht, bij schemering of bij mistig weer.



10. En denk erom:                             
een reddingsvest 

kan je leven 
redden…



Informatie voor meer veiligheid



Een noodgeval op het water?

• Indien gewonden, slachtoffers of bij twijfel van mogelijke 
gewonden of slachtoffers, brand of zinkend vaartuig: bel 
112.

• Contacteer het RIS centrum op 0800 30 440 (+32 (0)78 055 
440)

• Verwittig via de marifoon of je GSM de dichtstbijzijnde brug, 
sluis of walstation; telefoonnummers en marifoonkanalen te 
vinden op www.VisuRIS.be.





VisuRIS

• Informatie over het waterwegennetwerk
– Kunstwerken
– Vaarwegen

• Actuele gegevens
– Scheeopvaartberichten
– Waterstanden
– Actueel verkeersbeeld

• Reglementering
– Beroepsvaart
– Pleziervaart 



VisuRIS
Specifiek voor de pleziervaart

• Regelgeving Pleziervaart 

– Scheepvaartreglementering

– Waterwegenvergunning

– Brevetten

– Registratie en uitrusting

– Reglementering Afval

– Havenreglementering



VisuRIS
• Reisplanner: rekening houdende met 

bedieningstijden, scheepvaartberichten, 
afmetingen,…



EuRIS



Informatie voor meer veiligheid

Alle informatie en publicaties:

www.VisuRIS.be



De Vlaamse Waterweg nv 
wenst je een zonnig en veilig 
vaarseizoen!
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