
Populaire duiklocatie
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Hoofdmarkering rechterzijde

Hoofdmarkering linkerzijde

Diverse toptekens

Lichtboeien

Bijzondere markering

Aanvullende markering linkerzijde

Aanvullende markering rechterzijde

Scheidingsmarkering (vaarwater van 
gelijk belang)

Hoofdvaarwater links

Hoofdvaarwater rechts

Markering veilig vaarwater

Cardinale markering (Noord kwadrant)

Cardinale markering (Oost kwadrant)

Cardinale markering (Zuid kwadrant)

Cardinale markering (West kwadrant)

Meerboei

Rikbakens op rechter- resp. linkeroever

Kribbakens op rechter- resp. linkeroever

Baken bij een splitsing

Markering loop van de vaargeul

Bakens met geleidelijn linkerzijde

Bakens met geleidelijn rechterzijde

Geleidelichten met lichtenlijn

Vaarwater waar voor snelle motorboten overdag geen 

snelheidsbeperking van kracht is en waterskiën

verboden is (Regeling snelle motorboten Rijkswateren)

Waterskibaan / speedbootbaan

Water in aanleg / ontwerp

Vaarwater specifiek geschikt voor kano’s (en kanoroutes)

Natuurreservaat (gebied verboden voor alle vaartuigen)

In-, uit- of doorvaren verboden

Verboden voor kleine schepen

Vaarwater, vrij voor alle soorten vaartuigen

Vaarwater waar voor snelle motorboten overdag geen 

snelheidsbeperking van kracht is en waterskiën niet 

verboden is (Regeling snelle motorboten Rijkswateren)

Vaarwater, verboden voor alle vaartuigen

Vaarwater, verboden voor vaartuigen door mechanische

kracht voortbewogen, tenzij vergunning wordt verkregen

van de desbetreffende beheerder

Vaarwater van gering belang, meestal verboden voor 

vaartuigen door mechanische kracht voortbewogen

Duiker

Doorvaarthoogte in dm

Doorvaartwijdte in dm

Lengte van een sluiskolk in dm

Nummer van kunstwerk (beweegbare brug / sluis)

Gemiddeld verval in de sluis in dm

Vaste brug Bn Vaste Bruggen

a. Schutsluis b. Keersluis

Stuw

Beweegbare brug BBn Beweegbare Bruggen

a. Voetbrug / fietsbrug b. Dam

Gem. laag-laag water spring (in dm)

Stuwpeil (in dm)

Polderpeil (in dm)

Peilschaal

Waarschuwingsbord brughoogte

Waarschuwingsbord minst gepeilde 

diepte (in de vaargeul)

Stenen / obstakels onder water

Kanaalpeil (in dm)

Watersportvereniging / zeilvereniging

Trailerhelling (openbare)

Kanovereniging

Overdraagplaats voor kano’s

In- / uitstapplaats voor kano’s

Dagrecreatieterrein

Overige weg / Op- en afrit

Autosnelweg in aanleg

Overige weg in aanleg

Dijk met weg

Spoor- / Goederenlijn met station

Dijk

Fietspad

Sectorlicht (wit-groen-duister-rood)

Scheepvaartlicht (zonder aanduiding altijd 
vast licht) (wit-rood-groen-blauw-geel) 

Periode van licht Afk. Benaming Lichtkarakter/omschrijving

Gemiddeld hoog water (in dm)

Gemiddeld laag water (in dm)

Diepte in dm

Vaarwater, minder dan 1 m diep (IJsselmeer of 

daarmee in open verbinding staande wateren, 

minder dan 2 m diep), of droogvallend bij GLW

Aanbevolen vaarlijn

10 dm dieptelijn

20 dm dieptelijn

Normaal Amsterdams Peil

Jachtbebakening

Jachtbebakening b.v. voor het aanlopen 
van jachthaven (alleen ’s zomers) 

Gemaal

Alleenstaand of bijzonder gebouw

Molen, waterradmolen

Windmolentje, windturbine

Luchthaven, vliegveld

Baggermolen

Radiozendmast, radio- / TV-toren

Religieus gebouw, watertoren

Markante boom

Starttoren

Waterwegwijzer

VHF-kanaal (marifoon)

Kilometerraaibord, kilometerraaipaal

Grens VHF-blokgebied

Mistsein

Radarpost

Hoogspanningsleiding

Lage electrische leiding

Tunnel / aquaduct

Autoveer

Voetveer / fietsveer

Opstapplaats draagvleugelboot

Niet vrijvarende veerpont

Havennummering

Jachthaven (JH)

Steigers

Loswal

Kampeer- of caravanterrein

Tijdelijke lig- of aanlegplaats voor bemande jachten

Recreatiegebied

Bos

Riet

Drassig terrein

Woonbebouwing

Industrieterrein

Overig gebied

Provinciale weg / Hoofdweg

Toeristische Spoorlijn

Rijksgrens

Provinciale grens

Autosnelweg (met wegnummer)

Electriciteits-, kerncentrale

Steenfabriek, hoge schoorsteen

Bewegwijzerde kanoroute 

Kade of oeverwal

Bunkerstation of -schip

Diepte in dm

Bevaarbaarheid

Kunstwerken

Waterpeil / diepte

Oriëntatie
Markering vaarwater

Scheepvaartlichten

Oriëntatie algemeen

Voorzieningen

Algemene topografie

VV

Meer- of ankerplaats voor beroepsvaart

 VQ Very quick flash Snel flikkerlicht: ononderbroken flikkering, 100 à 120/min.

 Q Quick flash Flikkerlicht: als boven, 50 à 60/min.

 VQ-Q Group (very) quick flash Groep (snel) flikkerlicht: groep van 3, 6 of 9 (snelle) flikkeringen

 FL Flash Schitterlicht: schijnsel korter dan verduistering

 LFL Long flash Lang schitterlicht: als boven, met schittering van ten minste 2 sec.

 GPFL Group flash Groeps schitterlicht: groep van 2, 3, 4 of 5 schitteringen

 OCC Occulting Onderbroken licht: schijnsel is langer dan verduistering

    ISO Isophase Isophase: schijnsel is even lang als verduistering

D

Markering haveningang op linker-
resp. rechteroever

Legenda

 

Stenen dam onder water

Sneltram / Metro

Vuilwaterstation

Oplaadpunt elektroboten


