
VAARSEIZOEN IS BEGONNEN 'Hoe heurt het ook
alweer?'
Rederij Blue Boat Company presenteert 10 must knows voor op het water

19 MAART 2015, AMSTERDAM

Met de lente in het verschiet haasten Amsterdammers zich met volle picknickmanden
richting de grachten. Met mooi weer een rondje maken over de grachten blijkt een
populaire aangelegenheid. Het aantal pleziervaartuigen in Amsterdam is de afgelopen
jaren zelfs verdubbeld[1]. Met name bij mooi weer ontstaan op het water en in bepaalde
delen van de stad opstoppingen, onveilige situaties en overlast. Logisch, want niet
iedere schipper is zich bewust van de vaarregels die gelden. Hoe heurt het ook alweer?
Rederij Blue Boat Company wenst dat alle Amsterdammers en bezoekers van de stad
ongestoord van het vaarseizoen kunnen genieten en presenteert daarom de 10 must
knows voor op het water!

Hoe mooi de linkerkant van de gracht ook is, vaar altijd stuurboord (rechts).

Vaar je tijdens de schemering of in het donker? Zorg dan voor een wit lampje dat lekker
opvalt. Let op, een fietslampje is niet voldoende (zie voor meer informatie www.blueboat.nl).

‘FLITS!’ Ook op het water wordt de snelheid gemeten. Toegestane maximum: 7,5 km/u.

Onderschat je rol als schipper niet. Je hebt bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid om je
medepassagiers te waarschuwen dat ze bij een brug moeten bukken. Amsterdam telt 1752
bruggen[2], dus let goed op!

Op het water gaat het er heel gemoedelijk aan toe. Schippers groeten elkaar door een hand
op te steken.

Tussen medio maart en medio juli is het broedseizoen en planten vogels zich voort. Ook
vogels worden tijdens zo’n daad niet graag gestoord, let dus extra op je snelheid.

Weet dat een rondvaartboot veel minder flexibel is dan een pleziervaartuig en om die reden
altijd voorrang heeft.

Een heerlijk wijntje en een hapje aan boord is natuurlijk het summum van genieten. Maar let
wel op, varen onder invloed is verboden. Ook muziek verhoogt de sfeer aan boord. Maar ook
hier geldt: houd het binnen de perken.

http://www.blueboat.nl/nl/special_vaarregels.html


Plassen? Langs de grachten zijn er diverse mogelijkheden om te urineren. Dus ga netjes van
boord en zoek een café of openbaar toilet. Is er aan de steiger geen plek om aan te meren
dan mag je de boot aan een andere boot vastleggen, mits je de doorgang niet belemmert.

De Amsterdamse grachten staan op de UNESCO werelderfgoedlijst. Wees hier trots op en
laat geen afval rondslingeren. Neem altijd een afvalzak mee zodat er geen afval in de
wateren belandt.

Tot ziens op het water. Ahoy!

Einde persbericht

[1] Nota varen Amsterdan

[2] www.bruggenvanamsterdam.nl

Kijk je uit naar meer informatie bezoek dan de website van Blue Boat Company of neem
contact op met Oscar den Ouden via het telefoonnummer 06-58886009 of per e-mail via
oscar@merktroubadour.nl. Beeldmateriaal dat beschikbaar wordt gesteld in deze pressroom
is rechtenvrij te gebruiken.
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Over Blue Boat Company

Blue Boat Company is de Amsterdamse rolstoeltoegankelijke rondvaartrederij met het meest uitgebreide en
creatieve aanbod. Naast de langste toeristische rondvaart van Amsterdam bieden zij ook een vloot van luxe
partyschepen met flexibel meubilair voor o.a. dinnercruises, borrels, huwelijken en zelfs uitvaarten. Ook biedt Blue
Boat met ‘Gezocht, Zoetwaterpiraten!’ de eerste en enige kinderrondvaart van Nederland. Naast het meest diverse
aanbod loopt Blue Boat Company voorop in het verduurzamen van de Amsterdamse vloot.

De pressroom van Blue Boat Company wordt beheerd door Merktroubadour
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