
Overlast en Incidenten op het water 
Voorbereiding 
Zorg dat minimaal één van de bemanningsleden een telefoon bij zich heeft met de volgende nummers:  

Politie centrale: 0900-8844 ; Rijkswaterstaat: 0800-8002 ; Argo: 0317 420 700 

Doe die telefoon in een waterdicht hoesje. De hoesjes van Roeigoed zijn tot nu toe goed waterdicht 

gebleken. 

Wat te doen bij overlast door (andere) waterrecreanten 

 Politie  
1. Beste optie: Mail wijkagent van het havengebied en de Nederrijn in Wageningen, met vermelding van 

kenteken/registratienummer van de boot. De wijkagent is de heer Wiro Pillen: wiro.pillen@politie.nl  

2. Bel 0900-8844: Dit is het centrale nummer van de politie om overlast te melden of aangifte te doen. 

Zij zorgen er dan voor dat zo spoedig mogelijk ter plekke de situatie bekeken wordt.  

3. Bij een agressieve, bedreigende situatie: bel meteen 112. De politie hoort daar direct op te reageren 

en actie te ondernemen. 

RWS  
1. Bel 0800-8002; op werkdagen tussen 07:00 en 20:00 uur, in het weekend en op feestdagen tussen 

10:00 en 18:30. 

2. Installeer de Vaarmelder app, op je telefoon waar je een melding kunt doen (zoek van tevoren uit hoe 

deze werkt). Dit kan eventueel nog in de boot. 

3. Doe een melding achteraf via https://www.rijkswaterstaat.nl/formulieren/contactformulier.aspx  

RWS behandelt meldingen binnen 10 werkdagen. Voor directe handhaving verwijzen zij naar de politie. 

Tips voor het doen van een melding  

• Alle boten hebben een kenteken/registratienummer dat op de buitenkant van de boot staat. Noteer 

dit kenteken of onthoud het zodat je dit nummer kunt doorgeven aan de politie.  

• Indien mogelijk, maak een video-opname waaruit blijkt dat je als roeier lastig gevallen wordt. Deze 

opname kun je met de digitale melding meesturen. 

Wat te doen bij een calamiteit 

Argo 
Bel 0317 420 700. Argo is, wanneer daar geroeid kan worden, altijd bemand om in actie te komen als 

één van hun leden hulp nodig heeft. De afspraak met Argo is dat wij daar in geval van nood gebruik van 

mogen maken. Zij kunnen dan met een van hun coachboten te hulp komen. Maak hier geen misbruik 

van. 

mailto:wiro.pillen@politie.nl
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Hulpdiensten 
Bel 112 als er sprake is van acuut gevaar. Bel dit nummer ook als het incident politie onderzoek vereist.  

Telefoonnummers 
Politie centrale: 0900-8844 

Rijkswaterstaat: 0800-8002 

Argo: 0317 420 700 


