Vaarverbod
Als er een vaarverbod wordt afgekondigd door het bestuur, dan staat dit bovenaan de website, evenals de
actuele weersinformatie. Een vaarverbod kan worden ingesteld als:
•

Er een evenement plaatsvindt. Zoals bijvoorbeeld tijdens dodenherdenking, de sinterklaasintocht of
een wedstrijd rondom het gebouw.

•

De actuele weerssituatie of korte termijn weersverwachting aanleiding geven om vanwege de
veiligheid voor roeier en materiaal het roeien tijdelijk te verbieden

De Hunze kent twee type vaarverboden:
1. Algemeen vaarverbod:
•

Dit geldt voor alle boten van de K.G.R. De Hunze.

2. Vaarverbod hout:
•

•

•

Dit geldt voor alle boten die van hout zijn en het geldt voor ook voor boten met een houten
binnenwerk. Dit vaarverbod geldt als het overdag vriest en vanaf 14.00 uur als er nachtvorst wordt
verwacht.
Dit zijn de volgende houten boten:
Lijntrekker (OvWh1x+), Dollard (OvWh2x+), Bommen Berend (C4+), Paul Rakke (1x), Evert Kruyswijck
(1x), Illustraal (2x), Tiemen (2-), Lien Veenstra (2x), De Hunze (4x+) en de Zegevier (4x-).
Dit zijn de volgende boten met een houten binnenwerk:
Reitdiep (C1x), Boterdiep (C1x), Zilverreiger (C2x), Aalscholver (C2x), Hoendiep (C2x+/C3x),
Hoornsediep (C2+), Groeninga (C4x+), Westerhaven (C4x+) en Feico Camphuis (C4x+).

Als er geen vaarverbod van kracht is, mag ik dan altijd varen?
Nee, niet altijd! Ook als het bestuur geen vaarverbod heeft afgekondigd, kan er een vaarverbod gelden.
Bovenaan de website staat de actuele weersinformatie. Neem kennis van de essentie uit het Binnenvaart
Politie Reglement (BPR), de afspraken over voorrang aan het vlot, over varen in de Zuiderhaven en op het
Noord-Willemskanaal. Deze voorschriften regelen het verkeer op het water waardoor het ook voor roeiers
mogelijk is om veilig te varen.
Neem naast de actuele weerssituatie ook kennis van de weersverwachtingen om te kunnen bepalen of het
veilig is om het water op te gaan.
3. Zonder vermelding van een vaarverbod is het verboden te varen:
•

als het te donker is of 's nachts (een half uur ná zonsondergang tot een half uur vóór zonsopgang.

•

Boven windkracht 6.

•

Bij onweer

•

Bij dichte mist met zicht minder dan 200 meter.

•

Bij ijsgang.

•

Bij gebruik van houten boten, dus boten met een houten huid en/of houten binnenwerk is het
daarnaast ook verboden uit te varen bij temperaturen onder 0° Celsius.

