
Vaarverbod voor ongestuurde 
boten (inclusief boegstuur)

Onweer of 
duisternis?

Boom 
op krib over-
zijde zicht- 

baar?

Boerderij 
zichtbaar?

Vaarverbod voor 
ongestuurde boten  *1 
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Reddingsvest ALLE 
stuurlieden

Vaarverbod ALLE 
boten

Mist, maar boerderij wel zichtbaar? Advies:

voor ongestuurde boten : 

             “Ga naar de afgraving”

       Zicht

Lucht- 
temperatuur 

< 0 ℃

?

Water-  
temperatuur  

0 ℃ tot 10 ℃

?

WIND

<= 3

Zonder dispensatie 
VAARVERBOD 

alle skiffs, B1 en 2x

Wind >3 of 
stroming ?

Combinatie 
ongunstige  weer 

en water     

*2

Reddingsvest

Alle roeiers in:

- 4+

- Gele banaan

- C3-

Ook vaarverbod voor 
dispensatiehouders

Stroming /
Waterstand NAP 

Lobith

kracht 
>=5 of ZW 4 ? Vaarverbod ALLE 

boten

Kracht  
= 4

Vaarverbod 
ongestuurde boten  
en   de 4x+            *1

 
Lobith


> 1300 ?

Lobith 
>900

Lobith 
>1000

Lobith

>1150

Spoorbrug  
Culemborg


> 340 

Einde

Vaarverbod ALLE 
boten

Vervolg

Voortaft 
- Trio als C2x+

- Bolknak

Reddingsvest 
1e-jaars bij combi-
natie van water-
temp  <10 ℃, met 
wind >=4

Reddingsvest 
1e-jaars bij combi-
natie van water-
temp <10 ℃ met 
wind >=4Voortaft en roer 

- Trio als C3x-


Voortaft 
- Trio als C2x+

- Bolknak

Vaarverbod ALLE 
ongestuurde boten 

*1

Vaarverbod ALLE 
ongestuurde boten 
en de 4x+           *1

*1 Onder de noemer ongestuurde boten vallen ook de boten met een boegstuur. 
   *2 Toelichting op de term: “Ongunstige weer- en wateromstandigheden”. Mist, 

        windkracht 4 en hoger en de combinatie van ZW-wind met stroming (Lobith 1000

        NAP en hoger)

   Varen in de Cadena als C5x- : Altijd met roer

     NAP LOBITH: 
___________________________

1300: sterke stroming

1150  Driel, Hagestein en

          Amerongen    open

1000  Driel               open 
  900  Driel               op kier

    

___________________________


NAP spoorbrug Culemborg 

Pas bij waterstand NAP <340 
zijn de kribben watervrij

Vervolg
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Roer 
- Gusto als C3x-
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