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Bron: HISWA-RECRON Protocol Maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus 

 
 

 
Gedragscode voor de waterrecreant tijdens de corona-crisis 
 
De waterrecreatiesector heeft een gedragscode opgesteld voor waterrecreanten. Natuurlijk 
moet iedereen zo veel mogelijk thuis blijven, maar als mensen toch het water op gaan, is het 
belangrijk om dit op verantwoorde wijze te doen. Deze code moet ervoor zorgen dat de RIVM-
maatregelen ook op het water worden nageleefd. 
 
Even buiten zijn om een frisse neus te halen, lichaamsbeweging op het water en genieten van 
de natuur.  Laten we in deze tijd er samen voor zorgen dat het veilig en mogelijk blijft. Naleving 
van de regels van ‘de gedragscode voor waterrecreanten’ draagt daar aan bij! 
 
Altijd… 
Houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar, ook bij sluizen en aanlegplaatsen. 
Ga niet met drie personen of meer op pad (gezinnen uitgezonderd), behalve als je kunt 
garanderen dat je 1,5 meter afstand van elkaar houdt. 
Vermijd sociale contacten met andere watersporters. 
Hoest je, ben je verkouden of heeft een gezinslid koorts, blijf dan thuis! 
Voorkom drukte in gebieden, vaar dan liever niet. 
 
Bereid u goed voor! 
Brug en sluisbedieningen zijn in deze tijd minder frequent, tijden kunnen afwijken en  per dag 
wisselen. 
Check de website van de beheerder om onnodig wachten bij een sluis of brug te voorkomen. 
Zie: www.vaarweginformatie.nl  en https://www.vaarweginformatie.nl/frp/main/#/nts/map 
Controleer voor vertrek uw overnachtingshaven of aanleghaven op openstelling.  
 
Een veilig vertrek  
Op de jachthaven geldt een protocol. Neem er kennis van en volg strikt de voorschriften. Houd 
voldoende afstand bij openbare trailerhellingen en voorkom groepsvorming. 
 
Onderweg bij sluizen en bruggen 
Voorkom zo veel mogelijk het aanleggen aan wachtsteigers bij sluizen en bruggen. Indien het 
niet anders kan, houdt dan voldoende afstand tot de andere boten. Voorkom langszij (dubbel) 
liggen. 
Volg bij het schutten strikt de aanwijzingen van de sluiswachter op. 
 
Aanleggen en overnachten 
Houd bij openbare aanlegplaatsen met boxen een box tussen u en een andere boot vrij, indien 
u met een open boot vaart. Bij kajuitboten (waarbij je ook in de kajuit stuurt) hoeft dit niet, maar 
dan geldt: wacht tot de naast gelegen bemanning van de boot is uitgestapt en de 1.5 meter 
afstand kan hanteren. 
Neem voldoende afstand als u ankert en ga zeker niet langszij (dubbel) liggen. 
  

 

 


