Covid-19
Beste Toervaarders,
Hopelijk zijn jullie nog steeds in goede gezondheid !
Het is stil in onze sport, maar achter de schermen wordt er wel degelijk gewerkt om onze watersport
terug mogelijk te maken. Via de Vlaamse Waterweg hebben we de aanbevelingen geformuleerd om
de binnenwaters terug open te stellen in Vlaanderen voor onze toervaarders. We hebben een
watersport waar sociale afstand geen probleem is. Iedereen blijft op zijn boot en er mogen geen
gasten mee. Meestal in familieverband, lees koppel, in afzondering op uw bootje. Weg van alle
drukte, met water rondom u, wat kan er nog beter zijn?
“De Vlaamse Waterweg kan begrip opbrengen voor het feit dat pleziervaart vaak in gezinsverband
gebeurt en bijgevolg op zich geen extra risico inhoudt. Dit geldt ook voor een aantal individuele
sporten.
Anderzijds is er het formele aspect, waarbij, zoals bekend, de Nationale Veiligheidsraad een aantal
beslissingen genomen heeft om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ten gevolge van
de beslissingen van 15 april 2020 zijn deze maatregelen van kracht tot minstens 3 mei 2020. De
pleziervaart is bijgevolg niet toegelaten.
De Vlaamse Waterweg nv past deze maatregelen strikt toe en moet dit ook doen. De Vlaamse
Waterweg nv is niet gemachtigd uitzonderingen op deze maatregelen toe te staan. Pleziervaart zal
bijgevolg opnieuw slechts mogelijk zijn nadat de Nationale Veiligheidsraad nieuwe beslissingen heeft
genomen over de mogelijkheid tot recreatieve buitenactiviteiten. Van zodra een dergelijke beslissing
genomen is, zal pleziervaart uiteraard onmiddellijk opnieuw toegelaten worden, onder de besliste
voorwaarden.”
Om onnodige verplaatsingen maximaal te vermijden mogen we zelfs niet aan onze boten werken en
ze in orde maken voor de grote dag dat we terug mogen varen. Het weer zit mee, ideaal om te
schilderen of te varen. Hopelijk komt hier vrijdag een positieve wijziging door de Veiligheidsraad.
Vermoedelijk zullen we met het probleem van de waterstanden zitten in de binnenwaters dat te laag
komt zoals de voorgaande jaren.
Hou rekening met:
vanaf we ons mogen verplaatsen om te werken of te varen met ons bootje, blijf in de buurt van uw
thuishaven. Een maatregel is vlug terug ingetrokken en de sluizen terug gesloten voor de pleziervaart.
We willen wel positief nieuws brengen maar we moeten zeker ook de realiteit onder ogen zien.
Hopelijk behoort deze toestand snel tot het verleden en kunnen we terug varen zoals ervoor.
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