
Varen in Haarlem
Regels voor veiligheid 
op het water

Ga je het water op? Dan is het goed om te 
weten waar je rekening mee moet houden. 
In deze folder lees je een aantal belangrijke 
regels en aandachtspunten die gelden in 
Haarlem. Zo houden we het samen veilig en 
prettig op het water.

Bruglichten
Let op: vaar niet door een openstaande brug als je dit niet nodig hebt!

Bruggen in bedrijf: Enkele rode lichten 
geven altijd aan dat de doorvaart 
verboden is, tenzij er extra gele lichten 
branden. Dan mag je er wel doorheen.

Bruggen buiten bedrijf: Dubbele rode 
lichten geven altijd aan dat de brug niet 
wordt bediend en dat doorvaart verbo
den is, tenzij er extra gele lichten bran
den. Dan mag je er wel doorheen.

Rood boven groen:  
door vaart verboden  

maar wordt binnenkort 
toegestaan.

arrow-up

Groen: doorvaart  
toegestaan

Indien tevens gele 
onderdoorvaartlichten: 
doorvaren mag zodra je 

qua hoogte kunt.

arrow-up

Doorvaart gesloten brug 
toegestaan, voor tegen

liggende vaart verboden.

Doorvaart gesloten brug 
toegestaan, tegenliggen

de vaart mogelijk.

Rood: doorvaart  
verboden

Doorvaart gesloten brug 
toegestaan, voor tegen

liggende vaart verboden.

Doorvaart gesloten brug 
toegestaan, tegenliggen

de vaart mogelijk.

Brug is buiten bedrijf. 
Doorvaart verboden.

Contactgegevens Gemeente Haarlem
www.haarlem.nl/contact
Telefoon 14 023



Overtredingen
Overtreding Boete

Snelheidovertreding, vanaf €  100

Hinderlijke waterbeweging €  250

Negeren verbod versterkte muziek.
Bedrag wordt bepaald door OVJ

Zwemmen waar niet toegestaan €  150

Brug springen verboden €  150

Geen vaarbewijs €  600

Waterskiën (overal verboden) €  250

Magneetvissen, kan oplopen tot: € 4150

In, uit of doorvaren waar verboden: €  370

Exclusief € 9, administratiekosten

Varen in Haarlem

6 Maximale snelheid
  De maximale snelheid op 

de Haarlemse wateren is 
6 km/uur.

 Hinderlijke waterbeweging
  Het is verboden om hinderlijke 

waterbeweging te maken. Je 
voorkomt hiermee schade aan 
woonboten, (aangemeerde) 
boten en de natuur.

 Overlast muziek
  Versterkte muziek op vaar

tuigen is niet toegestaan.

 Zwemmen
  Zwemmen is alleen toegestaan 

op de aangewezen locaties, 
zie www.zwemwater.nl.

 Alcohol
  Drink geen alcohol als je een 

vaartuig bestuurt. Ook op het 
water ben je een verkeersdeel
nemer. 

 Voorrang
   Het Spaarne is een hoofdvaar

water.  Wanneer je het Spaarne 
opvaart mag je nooit andere 
vaartuigen  hinderen.

 Afmeren
  Verboden af te meren.

 Doorvaart
  Verboden in te varen.

Aandachtspunten op het water in Haarlem
Vaar altijd rechts (stuurboord). Schepen 
die geen stuurboordzijde varen moeten 
voor je wijken.

Probeer altijd een aanvaring te voor-
komen. Ook al heb je voorrang, voor
rang krijg je, dat neem je niet.

Ankeren. Verboden te ankeren, 
 uitzondering alleen bij  noodsituatie.

Duidelijke koers. Vaar een voorspel
bare koers, maak geen plotselinge 
koerswijziging.

(Grote) beroepsvaart gaat voor. Houd 
vol doende afstand. Als jij de stuurhut niet 
kunt zien, ziet de schipper jou ook niet! Een 
vrachtschip kan moeilijk tot niet uitwijken.

Veroorzaak geen (geluids)overlast.
Wees zichtbaar. Voer de juiste verlichting 
voor het type vaartuig in schemer en 
duisternis.

Kijk regelmatig achterom. I.v.m. hinder
lijke waterbewegingen, dieren (nesten) 
en andere vaartuigen.

Website 
Varen doe je samen!

Verordening 
Haarlemse Wateren

Binnenvaartpolitie-
regelement

Snelheidsmeter 
App store

Snelheidsmeter 
Playstore

Havendienst 
Haarlem

Regelgeving
Op alle Haarlemse vaarwateren is het BPR (Binnenvaartpolitiereglement) en de 
 Verordening Haarlemse Wateren van toepassing. Je kunt je fiets vlakbij 

kwijt in een fietsvak 

 

Catharijne 
brug

Lange brug

Suppers
Let goed op andere scheepvaart!

Wij adviseren je voor je eigen veiligheid 
het gedeelte tussen de Catharijne brug 
en de Lange brug van de hoofdvaarweg 
te vermijden (zie kaartje). Volg

route

.


