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In dit uittreksel zijn de voor roeiers belangrijkste artikelen overgenomen uit de 
Binnenvaartpolitiereglement (BPR) met de daarbij belangrijkste afbeeldingen van 
geluidseinen, verkeerstekens en door schepen te voeren dagmerken. Daarbij is de 
nummering aangehouden van de artikelen zoals deze worden gebruikt in het BPR. 

Bijlage 15 van het BPR geeft een overzicht van de waterwegen waar met roeiboten 
gevaren mag worden. Deze is hier ook toegevoegd als hulp bij tochtenplanning. 

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 water-
verplaatsing en een watervliegtuig, gebruikt of geschikt om te worden 
gebruikt als een middel van vervoer te water 

2° motorschip: schip dat gebruik maakt van zijn mechanische middelen tot 
voortbeweging, met uitzondering van een schip waarvan de motor 
slechts wordt gebruikt ter verbetering van zijn bestuurbaarheid, 
wanneer het wordt gesleept of geduwd 

3° groot schip: schip niet zijnde een klein schip 

13° vissersschip: schip dat vist met netten, lijnen, sleepnetten of ander 
vistuig, die de manoeuvreerbaarheid beperken 

14° veerpont: schip dat een veerdienst onderhoudt, waarbij de vaarweg 
wordt overgestoken, en dat door de bevoegde autoriteit als veerpont is 
aangemerkt 

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 

16° zeilplank: klein zeilschip voorzien van een vrij bewegende zeiltuigage, die 
is gemonteerd op een in alle richtingen draaibare mastvoet en die 
tijdens het zeilen niet in een vaste positie wordt ondersteund 

17° snelle motorboot: klein schip dat, bij gebruikmaking van zijn mechanische 
middelen tot voortbeweging, sneller dan 20 km per uur ten opzichte van 
het water kan varen 

18° waterscooter: snelle motorboot gebouwd of ingericht om door een of 
meer personen skiënd door of over het water te worden voortbewogen; 

D. Overige begrippen  

1° drijvend voorwerp: bouwsel dat geschikt is gemaakt om te water te 
worden verplaatst en dat geen schip of drijvende inrichting is 

2° drijvende inrichting: drijvend bouwsel dat vanwege zijn bestemming in 
de regel niet wordt verplaatst 

3° stilliggend: hetzij ten anker hetzij gemeerd liggend 

4° varend: niet ten anker of gemeerd liggend noch vastgevaren 

5° vaarweg: elk voor het openbaar verkeer met schepen openstaand water 

6° vaarwater: gedeelte van een vaarweg dat feitelijk door de scheepvaart 
kan worden gebruikt 

Artikel 1.05  Afwijking van het reglement  
De schipper moet in het belang van de veiligheid of de goede orde van de 
scheepvaart, voor zover dit door de bijzondere omstandigheden waarin het 
schip of het samenstel zich bevindt is geboden, volgens goede zeemanschap 
afwijken van de bepalingen van dit reglement. 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0003628/2017-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0003628/2017-01-01
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Hoofdstuk 3 Optische tekens van schepen 
Artikel 3.13  Tekens van kleine schepen 
Een klein door spierkracht voortbewogen schip moet des nachts een wit 
gewoon rondom schijnend licht voeren.  

Artikel 3.14  Bijkomende tekens van varende schepen 
Een schip dat bepaalde brandbare stoffen vervoert moet, 
teneinde dit kenbaar te maken, als bijkomend teken voeren: 

overdag: een blauwe kegel met de punt naar beneden.  

Een schip dat bepaalde voor de gezondheid schadelijke stoffen vervoert moet, 
teneinde dit kenbaar te maken, als bijkomende tekens 
voeren: 

overdag: twee blauwe kegels met de punt naar beneden. 

Een schip dat bepaalde ontplofbare stoffen vervoer moet, 
teneinde dit kenbaar te maken, als bijkomende tekens 
voeren: 

overdag: drie blauwe kegels met de punt naar beneden. 

Artikel 3.20 Tekens van stilliggende schepen 
Overdag: een zwarte bol op het voorschip, op een zodanige 
hoogte dat hij van alle zijden zichtbaar is. 

Artikel 3.24 Bijkomende tekens voor netten 
of uitleggers van stilliggende schepen 

Een schip dat op een vaarweg waar stroom loopt een net of 
een uitlegger in of in de nabijheid van het vaarwater heeft 
uitstaan, moet, teneinde dit kenbaar te maken, als bijkomend 
teken, en zodanig dat het zijn net of uitlegger aanduidt, 
voeren: des daags: een gele vlag. 

Artikel 3.25 Tekens van in bedrijf zijnde drijvende 
werktuigen en van vastgevaren of gezonken 
schepen 

Een in bedrijf zijnd drijvend werktuig en een schip dat in het vaarwater werken 
uitvoert, dan wel peilingen of metingen verricht, moeten voeren 

a aan de zijde waar de doorvaart vrij is:  

des daags: twee groene ruiten in een verticale lijn   

b aan de zijde waar de doorvaart niet vrij is: 

des daags: een rode bol op dezelfde hoogte als de 
bovenste van de onder a voorgeschreven groene ruiten; 

Artikel 3.27 Bijkomend teken van schepen van 
handhavingsdiensten en van brandweerboten 

Een schip van ambtenaren belast met toezicht of opsporing mag, om zich 
kenbaar te maken, als bijkomend teken een blauw gewoon rondom schijnend 
flikkerlicht of snel flikkerlicht tonen. Hetzelfde geldt voor een brandweerboot 
die hulp biedt of daartoe op weg is en voor een reddingsvaartuig bij een 
reddingsoperatie met toestemming van de bevoegde autoriteit. 

Artikel 3.28 Bijkomend teken van schepen die 
werkzaamheden in of nabij het vaarwater 
uitvoeren  

Een schip dat in of nabij het vaarwater werkzaamheden 
uitvoert mag, om dit kenbaar te maken, als bijkomend 
teken, met toestemming van de bevoegde autoriteit, 
tonen: een geel helder of gewoon rondom schijnend 
flikkerlicht of snel flikkerlicht. 
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Artikel 3.30  Noodtekens  
Een in nood verkerend schip, dat hulp wil inroepen, mag tonen:  

» Hetzij des daags een vlag of ieder ander geschikt voorwerp waarmee in het 
rond wordt gezwaaid 

» Hetzij vuurpijlen, lichtkogels, parachutelichten 
of rookbommen dan wel vlammen 

» Hetzij des daags een vlag met daarboven of 
daaronder een bol of een daarop gelijkend 
voorwerp 

Een schip dat medische hulp wil inroepen, mag geven:  

» vier korte stoten, gevolgd door één lange stoot 

Artikel 3.34  Tekens van beperkt manoeuvreerbare 
schepen 
Een varend schip dat wegens de uitvoering van werkzaamheden in het 
vaarwater beperkt is in zijn mogelijkheden om voor andere schepen uit te 
wijken overeenkomstig de vaarregels van dit reglement en dat deswege door 
zijn positie of zijn gedrag aanleiding kan geven tot een gevaarlijke situatie moet 
voeren: 

overdag: een zwarte bol, een zwarte ruit en een zwarte bol 
in een verticale lijn 

Indien de doorvaart niet aan beide zijden van het schip vrij is, moet het schip 
behalve de in het eerste lid bedoelde tekens voeren overdag: 

aan de zijde waar de doorvaart niet vrij is: twee zwarte 
bollen 

aan de zijde waar de doorvaart vrij is: twee zwarte ruiten 

Artikel 3.38  Teken bij een duiker te water 
De internationale seinvlag «A» dan wel een replica 
daarvan vervaardigd van niet buigzaam materiaal.  

Het bijkomende teken, bedoeld in het eerste lid, mag 
ook worden getoond bij duikwerkzaamheden die vanaf 
de wal worden uitgevoerd. 

Hoofdstuk 4 Geluidsseinen; marifoon; radar 
Toelichting 

Zeer korte stoot, tijdsduur ongeveer een kwart seconde 

 
Korte stoot, tijdsduur ongeveer 1 seconde 

 
Lange stoot, tijdsduur ongeveer 4 seconden 

 
Algemene Seinen 
 

Attentie 

 
Ik ga stuurboord uit 

 
Ik ga bakboord uit   

 

Ik sla achteruit 
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Ik kan niet manoeuvreren 

 
Er dreigt gevaar voor aanvaring 

 
Verzoek tot het bedienen van een beweegbare 
brug of van een sluis 

Seinen bij het keren 
 

Ik ga over stuurboord keren 

 
 Ik ga over bakboord keren 

Hoofdstuk 6 Vaarregels 
Artikel 6.01  Begripsbepalingen  
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 omstandigheden en de bewegingen van 
andere schepen daarbij in aanmerking genomen. 

3 Bij naderen op tegengestelde koersen, bij voorbijlopen dan wel bij koers 
kruisen mag het schip waarvan de koers elk gevaar voor aanvaring uitsluit zijn 
koers noch zijn snelheid zodanig wijzigen, dat daaruit gevaar voor aanvaring 
kan ontstaan. 

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

5 Wanneer een schip voorrang moet verlenen aan een ander schip, moet 
laatstbedoeld schip zijn koers en zijn snelheid behouden. Wanneer door welke 
oorzaak ook, het schip dat verplicht is zijn koers en zijn snelheid te behouden 
zich zo dicht bij het schip dat voorrang moet verlenen bevindt, dat aanvaring 
door een handeling van dat schip alleen niet kan worden vermeden, moet het 
de maatregelen nemen die het beste kunnen bijdragen om aanvaring te 
voorkomen. 

6 Wanneer een schip bij het uitvoeren van een manoeuvre medewerking van 
een ander schip mag verlangen, moet het de eigen koers en snelheid zodanig 
regelen, dat andere schepen niet worden genoodzaakt hun koers of snelheid 
plotseling en in sterke mate te wijzigen. 
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7 Wanneer een schip bij het uitvoeren van een manoeuvre medewerking van 
een ander schip mag verlangen, moet het andere schip voorzover mogelijk door 
koerswijziging of snelheidsverandering zodanig meewerken, dat deze 
manoeuvre veilig kan geschieden. 

Artikel 6.07  Voorbijvaren op tegengestelde koersen in een 
engte 

1 In dit artikel wordt onder een engte verstaan een vak van of een plaats in de 
vaarweg waar het vaarwater niet voldoende ruimte biedt voor het elkaar 
voorbijvaren van twee schepen 

2 Het vijfde, zesde, zevende en achtste lid van dit artikel gelden niet voor engten 
waar de doorvaart door middel van tekens wordt geregeld. 

3 Een schip moet een engte zonder onnodig oponthoud doorvaren, met dien 
verstande dat voorbijlopen verboden is. 

5 Bij het doorvaren van een engte moet op een vaarweg waar stroom loopt een 
tegen stroom varend schip voorrang verlenen aan een voor stroom varend 
schip. 

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 ervan 
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 verminderen, 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. 

Artikel 6.13  Keren  
1 Een schip mag slechts keren, nadat het zich ervan heeft vergewist dat dit 
zonder gevaar kan geschieden. 

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

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. 
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5 Dit artikel is niet van toepassing op en ten aanzien van een veerpont. 

Artikel 6.14  Vertrek  
1 Een schip mag slechts vertrekken, nadat het zich ervan 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. 

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

5 Dit artikel is niet van toepassing op en ten aanzien van een veerpont. 

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 ervan heeft vergewist dat dit zonder 
gevaar kan geschieden. 

2 Een groot schip mag 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 medewerking verlangen van een 
ander schip. 

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. 

4 Een klein schip mag 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 medewerking verlangen van een 
klein 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. 

6 Een groot schip dat tegen stroom varend een haven of nevenvaarwater wil 
invaren moet voorrang verlenen aan een groot schip dat voor stroom varend 
zonder op te draaien diezelfde haven of datzelfde nevenvaarwater in wil varen. 

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. 

9a Een schip op een hoofdvaarwater mag een haven of een 
nevenvaarwater niet invaren, indien langs dit hoofdvaarwater 
voor de uitmonding van die haven of dat nevenvaarwater een of 
twee rode lichten overeenkomstig het teken A.1 (bijlage 7) in            
combinatie met een bijkomend teken F.2 onder b (bijlage 7) 
worden getoond.  
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9b Een schip mag een haven of een nevenvaarwater niet uitvaren, indien langs 
deze haven of dit nevenvaarwater voor de uitmonding daarvan in het 
hoofdvaarwater de onder a genoemde tekens worden getoond. 

10a Een schip op een hoofdvaarwater mag een haven of een 
nevenvaarwater invaren, indien langs dit hoofdvaarwater voor 
de uitmonding van die haven of dat nevenvaarwater een of 
twee groene lichten overeenkomstig het teken E.1 (bijlage 7)   
in combinatie met een bijkomend teken F.2 onder b (bijlage 7)   
worden getoond.  

10b Een schip mag een haven of een nevenvaarwater uitvaren, 
indien langs deze haven of dit nevenvaarwater voor de 
uitmonding daarvan in het hoofdvaarwater de onder a 
genoemde tekens worden getoond. 

11 Dit artikel is niet van toepassing op en ten aanzien van een veerpont. 

Artikel 6.17  Koers kruisen 
1 Dit artikel is niet van toepassing op: 

a kruisende koersen die ontstaan ingeval van keren, vertrekken of bij 
een samenkomst van een hoofdvaarwater en een nevenvaarwater 

b kruisende koersen die ontstaan tussen een veerpont en een ander 
schip 

2 Indien de koersen van twee schepen elkaar zodanig kruisen, dat gevaar voor 
aanvaring bestaat, moet het schip dat niet de stuurboordzijde van het 
vaarwater volgt voorrang verlenen aan het schip dat de stuurboordzijde 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 

stuurboordzijde 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 stuurboordzijde 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 voortbewogen schip elkaar zodanig kruisen, dat gevaar voor 
aanvaring bestaat, moet, ingeval geen der schepen de stuurboordzijde 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. 

2 Behalve bij voorbijlopen en bij voorbijvaren op tegengestelde koersen, mag 
een schip niet varen binnen een afstand van 50 m van een schip, die bepaalde 
gevaarlijke stoffen vervoerd. 

Artikel 6.23  Vaarregels voor veerponten 
3 Een klein schip moet voorrang verlenen aan een vertrekkende, kerende of 
overstekende veerpont. 

Artikel 6.24 Doorvaren van bruggen en stuwen; algemene 
bepalingen  

 

verboden buiten de aangegeven begrenzing te varen: 
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aanbeveling binnen de aangegeven begrenzing te 
varen: 

Artikel 6.25 Doorvaren van vaste bruggen  
 

verboden doorvaartopening: 

 

 

aanbevolen doorvaartopening 
tegenliggende vaart mogelijk: 

 

 

aanbevolen doorvaartopening, 
voor tegenliggende vaart verboden: 

       

3 In dit artikel wordt onder een vaste brug mede verstaan het vaste gedeelte 
van een brug. 

Artikel 6.26  Doorvaren van beweegbare bruggen  
Opmerking: Het kan voorkomen dat de rode en groene lichten slechts aan één 
zijde van de doorvaartopening (als regel stuurboordzijde) zijn geplaatst. 

Bruggen in bedrijf 

 

doorvaart verboden: 

 

 
doorvaart gesloten brug toegestaan, 
tegenliggende vaart mogelijk: 

 

doorvaart gesloten brug toegestaan 
voor tegenliggende vaart verboden: 

 

 

doorvaart verboden, wordt aanstonds toegestaan: 

 

 

doorvaart toegestaan: 

 

 

doorvaart verboden, tenzij de doorvaartopening zo dicht is 
genaderd, dat stilhouden redelijkerwijs niet meer mogelijk is: 

 

 

Bruggen buiten bedrijf 

 

doorvaart verboden: 
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doorvaart gesloten brug toegestaan, 
tegenliggende vaart mogelijk: 

 

 

doorvaart gesloten brug toegestaan, 
voor tegenliggende vaart verboden: 

 

 

 

doorvaart toegestaan, tegenliggende vaart mogelijk: 

 

 

6 Een schip kan het verzoek tot het bedienen van een beweegbare brug 
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 te kennen heeft gegeven het te 
hebben gehoord.  

8 In dit artikel wordt onder een beweegbare brug mede verstaan het 
beweegbare gedeelte van een brug. 

Artikel 6.27  Doorvaren van stuwen 
 

doorvaart verboden (stuw gesloten): 

 

 

doorvaart toegestaan: 
 
 
 
verboden doorvaartopening (brug over stuw): 

 

 

aanbevolen doorvaartopening (brug over stuw), 
tegenliggende vaart mogelijk: 

 

 

aanbevolen doorvaartopening (brug over stuw), 
voor tegenliggende vaart verboden: 

 

Sluis in bedrijf 

 

invaart of uitvaart verboden: 

 

 

invaart verboden, wordt aanstonds toegestaan: 
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invaart of uitvaart toegestaan: 

 

Sluis buiten bedrijf 

 

invaart verboden: 

 

 

doorvaart toegestaan, 
sluis aan beide zijden openstaand: 

 

Sluis met beweegbare brug (indien brug niet van aparte seingeving is 
voorzien) 

 

invaart of uitvaart sluis en doorvaart brug toegestaan: 

 

 

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 Waal, de 
Boven-Rijn, de Geldersche IJssel, de Neder-Rijn en het Pannerdensch Kanaal, 
moet een klein schip zo veel mogelijk aan de stuurboordzijde van het vaarwater 
varen. 

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.  

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.  

Betonning 
Betonning is het met behulp van markeringen aangeven van vaarwegen in 
relatief ondiep water. Dit gebeurt door het plaatsen van tonnen, boeien en 
bakens. De wijze waarop dit gebeurt, is internationaal vastgelegd door de IALA  
(International Association of Lighthouse Authorities) in het IALA Maritiem 
Betonningsstelsel en binnen Europa door de SIGNI (Signalisation des Voies de 
Navigation Intérieure) voor binnenwateren. Het verschil tussen SIGNI en IALA 
betonning is de richting. 
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De Signi betonning wordt gelegd uit de richting van de bron van de rivier 
naar de zee. Dus met de rug naar de bron, daarbij komt dan dat de 
rechteroever ROOD en de linkeroever GROEN is gekleurd. Bij IALA wordt de 
betonning richting aangegeven met een pijl met twee cirkels erbij. Hierbij wordt 
de rechterzijde van het vaarwater GROEN en de linkerzijde van het vaarwater 
ROOD gekleurd, gezien de betonningsrichting. 

Markering van het vaarwater 

2 LATERALE MARKERING  
Deze markering geeft de zijdelingse begrenzing 
van het vaarwater aan, dan wel de koppen van 
kribben, uitstekende punten van de oever, enz.  

 
 

 

2.1 Hoofdmarkering  
2.1.1  Rechterzijde  
vorm: stompe boei of ton, sparboei, drijfbaken, kopbaken, walbaken (driehoekig 
teken met de punt naar beneden gericht) of los 
steekbaken 

kleur: rood 

topteken: rode cilinder 

kenteken: de beginletter(s) van de naam van het 
vaarwater en een even nummering; voor 
oevermarkering een opeenvolgende nummering, onafhankelijk van de kleur  

b.v. HD 4, HD 6 of 1, 2, 4, etc.  

2.1.2  Linkerzijde  
vorm: spitse boei of ton, sparboei, drijfbaken,  

kopbaken, walbaken (driehoekig teken met de 
punt naar boven gericht) of bijeengebonden 
steekbaken  

kleur: groen 

topteken: groene kegel met de top naar boven 
gericht 

kenteken: kenteken de beginletter(s) van de naam van het vaarwater en een 
oneven nummering; voor oevermarkering een opeenvolgende nummering, 
onafhankelijk van de kleur 

b.v. V 3, V 5 of 3, 5, 6, etc. 

2.1.3  Splitsingen en kruisingen 
Deze markering is aangebracht op de scheiding of samenkomst van vaarwaters. 
De drijvende markering is altijd voorzien van een topteken ter onderscheiding 
van de markering veilig vaarwater (6.3).  

a Vaarwaters van gelijk belang 
vorm: bolvormige boei of ton, sparboei, drijfbaken, 
of kopbaken 
kleur: 
rood-groen horizontaal gestreept 
topteken: rood-groene bol 
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b Hoofdvaarwater links 

vorm: bolvormige boei of ton, sparboei, drijfbaken, 
kopbaken of walbaken  

kleur: rood boven en groen onder  

topteken: rode cilinder, op sparboei, drijf- en 
kopbaken tevens rode bol 

kenteken: de beginletters met een nummer van 
beide: vaarwaters, hoofdvaarwater eerst genoemd. b.v. HV KG  

c Hoofdvaarwater rechts 

vorm: bolvormige boei of ton, sparboei, drijfbaken, 
kopbaken of walbaken 

kleur: groen boven en rood onder  

topteken: groene kegel met de top naar boven 
gericht, op sparboei, drijf- en kopbaken tevens 
groene bol 

kenteken: de beginletters met een nummer van beide vaarwaters, 
hoofdvaarwater eerst genoemd. b.v. VG- HV  

2.2  Aanvullende markering  
Op brede vaarwaters kan naast de hoofdbetonning gebruik worden gemaakt 
van de hierna genoemde aanvullende markering. Deze geeft dan de begrenzing 
aan van eveneens bruikbaar vaarwater buiten de hoofdbetonning.  

2.2.1 Rechterzijde  
vorm: stomp, in principe een ander 
betonningsvoorwerp dan gebruikt voor de 
hoofdbetonning  

kleur: rood-wit horizontaal gestreept 

topteken: rode cilinder 

2.2.2 Linkerzijde  
vorm: vorm: spits, in principe een ander 
betonningsvoorwerp dan gebruikt voor de 
hoofdbetonning  

kleur: groen-wit horizontaal gestreept  

topteken: groene kegel met de top naar boven 
gericht.  

Cardinale markering (markering van obstakels) 

Wanneer zich in het vaarwater een 
obstakel bevindt zoals een wrak of 
(tijdelijke) ondiepte wordt dit gemarkeerd 
door cardinale betonning. Vanuit het 
obstakel wordt het gebied verdeeld in vier 
kompaskwadranten. Noord, Oost, Zuid en 
West. De aanwijzende betonning heeft 
een kleurcombinatie geel/zwart en een 
topteken dat bestaat uit twee zwarte 
kegels, die loodrecht boven elkaar zijn 
geplaatst. Ieder kwadrant heeft zijn eigen 
herkenbare zwart/geel verdeling, topteken 
en lichtpatroon.  
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4 BIJZONDERE MARKERING 
Deze markering is niet in de eerste plaats bestemd voor de navigatie, maar 
duidt een bepaald gebied of voorwerp aan, dat doorgaans is omschreven in 
nautische of andere daarvoor bestemde publicaties. Deze betonning wordt 
bijvoorbeeld toegepast ter markering van verboden gebieden, bagger-, stort- en 
ankerplaatsen, oefen- en visserijgebieden, voor het afbakenen van speciale 
gebieden zoals voor snelle motorboten, waterskiërs, zeilplanken, wedstrijden, 
e.d. en voor het aangeven van posities met een speciaal doel zoals kabels, 
instrumenten, etc.  

Opmerking  

De bijzondere betonning moet door de doorgaande 
scheepvaart, d.w.z. schepen die niet een aldus 
gemarkeerd gebied als bestemming hebben, aan 
dezelfde zijde worden gehouden als de "gewone" 
betonning.  

vorm: stompe, spitse of bolvormige boei, ton, sparboei, drijf- of kopbaken.  

kleur: geel 

topteken: geel liggend kruis of, alleen in geval van een 
verboden gebied het verbodsteken A.1 (bijlage 5) in de 
vorm van een cilinder  
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De belangrijkste borden 

Verboden voor kleine schepen: 

 

 

Verboden voor door spierkracht voortbewogen schepen: 

 

 

Verplichting te varen in de richting aangegeven door de pijl 
(artikel 6.12) 

 

 

 

Verplichting zich naar de bakboord cq. stuurboordzijde van het 
vaarwater te begeven: 

 

 

 
Verplichting de bakboord cq.stuurboordzijde 
van het vaarwater te houden: 

 

 

 

 

Verplichting het vaarwater over te steken 
naar bakboord cq.stuurboord 

 
 

Aanbeveling te varen in de richting aangegeven door: 

 

De pijl: 

 

 

 
Niet-vrijvarende veerpont: 

 

 

 

Vrijvarende veerpont: 

 

Het gevolgde vaarwater geldt als hoofdvaarwater ten opzichte van het 
vaarwater dat daarin uitmondt: 



UITTREKSEL BINNENVAARTPOLITIEREGLEMENT (BPR) 

1 januari 2020                      Roeivereniging Breda ● Bredaseweg 30 ● 4844 CL Terheijden ● T 076 – 5933125             15 van 15  
E vc@roeiverenigingbreda.nl 

 

 

Kleine schepen toegestaan: 

 

 
Bijlage 15 Kleine schepen  
a De vaarwegen, bedoeld in artikel 9.04, eerste lid, zijn: 

» de vaarweg ten westen van de Noordzeesluizen te IJmuiden, met inbegrip 
van de daaraan gelegen havens 

» Noordzeekanaal 
» Noord 
» Oude Maas 
» Dordtsche Kil 
» Kanaal door Zuid-Beveland 
» Brabantsche Vaarwater 
» Witte Tonnen Vlije 
» Schelde-Rijnverbinding 
» Kanaal van Sint Andries 
» Boven-Merwede 
» Beneden-Merwede 
» Gekanaliseerde Maas van Maastricht (kmr 12,000) tot Borgharen 
» Julianakanaal 
» Waal 
» Boven-Rijn 
» Pannerdensch Kanaal 
» Neder-Rijn tot kmr 886 
» Geldersche IJssel vanaf de IJsselkop tot aan de monding van het 

Twenthekanaal 
» Amsterdam-Rijnkanaal 
» Lekkanaal 

» Betonde vaarwater van het Buiten-IJ 
» Afgesloten-IJ 
» Nieuwe Maas 
» Scheur 
» Nieuwe Waterweg 
» Maasmond 
» Calandkanaal 
» Beerkanaal 
» Koningshaven 
» Zuiddiepje 
» Betonde hoofdvaarwater van de Nieuwe Merwede 
» Betonde hoofdvaarwater van het Hollandsch Diep 
» Veerhaven te Terneuzen 
» Prinses Margrietkanaal 
» Van Starkenborghkanaal 
» Eemskanaal 

b de vaarwegen, bedoeld in artikel 9.04, zesde lid, zijn: 

» Noordzeekanaal en de zijkanalen daarvan met inbegrip van de Voorzaan 
noordwaarts tot aan de Zaansluizen en het IJ, alsmede de havens aan deze 
vaarwegen 

» Maasmond, Nieuwe Waterweg, Scheur, Nieuwe Maas, Beerkanaal, 
Calandkanaal, Hartelkanaal en Yangtzekanaal, alsmede de havens aan deze 
vaarwegen 

» Noord, Oude Maas, Dordtsche Kil, daarop aansluitend de vaarweg naar het 
Industrie- en Havenschap Moerdijk, alsmede de havens aan deze vaarwegen 
en de haven van dat Industrie- en Havenschap 

» De vaarweg tussen de zee en de haven van Den Helder, alsmede deze 
haven 

» De vaarwegen tussen de zee en de havens aan de Waddenzee, alsmede 
deze havens, niet zijnde voorhavens van sluizen 

» De havens van Termunten, van Delfzijl, van de gemeente Eemsmond 
(Eemshaven) en van Scheveningen 
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» De havens en voorhavens die met de Westerschelde in open verbinding 
staan 

» Boven-Merwede 
» Beneden-Merwede 
» Nieuwe Merwede 
» Betonde vaarwater van het Hollandsch Diep 
» Volkerak 
» Zuid-Vlije 
» Krammer 
» Mastgat 
» Keeten 
» Oosterschelde 
» Amsterdam-Rijnkanaal 
» Lekkanaal 
» Prinses Margrietkanaal 
» Van Starkenborghkanaal 
» Eemskanaal 
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