VERBETERLIJST

INT 1478 – Belg. 106
Kaart

Westerschelde
Editie september 2017
11

/

2018

Bijgewerkt t/m BaZ
24 mei

2018

De laatste versie van deze verbeteringen kan geraadpleegd worden op
www.vlaamsehydrografie.be

2017
16/208 – 16/209(T) - 17/216(T) - 19/229 - 20/245 - 20/246 - 20/247 20/248(T) - 20/249 - 22/265(T) - 22/266(T) - 22/267(T) - 22/268(T) 23/275(T) - 23/276 - 23/277 - 24/281 - 24/282 - 24/283 - 25/290 - 26/292(T)
- 26/297(P)

2018
02/050(T) - 02/051 - 04/064
04/075 - 05/077(T) - 05/079
07/103 - 08/107 - 08/108(T)
10/133(T) - 10/134 - 10/135
11/146(T) - 11/147

-

04/065(T) - 04/066(T) - 04/067(T) - 04/074
06/087(T) - 06/088(T) - 07/101 - 07/102(T)
08/109(T) - 09/120(T) - 09/125 - 10/132(T)
10/136 - 11/143(T) - 11/144(T) - 11/145(T)

- 1 -

-

2017

2017-16/208 BENEDEN ZEESCHELDE - NOORDZEETERMINAL - MEERVERBOD VERVALLEN
BaZ 2017-12/175(T) vervalt.

2017-16/209(T) HAVEN VAN ANTWERPEN - DELWAIDEDOK - MEERVERBOD KAAI 730
Er is een meerverbod van kracht in het Delwaidedok aan kaai 730 van meerpaal
110 tot 115. De werken duren tot en met 31 december 2018, langer of korter
in tijdsduur in functie van de vordering van de werken.
Het meerverbod geldt voor alle scheepvaart, uitgezonderd vaartuigen nodig
voor de werken.

2017-17/216(T) WESTERSCHELDE - BALLASTPLAAT - SEINMAST TIJDELIJK BUITEN
GEBRUIK
BaZ 2017-10/143(T) vervalt.
De renovatiewerken aan de seinmast worden verlengd tot en met 13 december
2017, langer of korter in tijdsduur in functie van de vordering van de
werken. Hierdoor zijn de scheepvaartseinen van de seinmast in positie
51°21,380’N 004°15,248’E gedoofd. Enkel de radar en straalverbindingen van
de Schelde radar keten blijven functioneren.

2017-19/229 NIEUWE PUBLICATIE - KAART 106 (INT1478)
Hernieuwde uitgave van september 2017 van de:
Internationale kaart 106 - INT 1478
Westerschelde - Baalhoek tot Wintam
Kaart 106 (INT 1478) - editie september 2017 is vanaf heden verkrijgbaar
in de Hydrowinkel tegen 25 euro.
Voor meer informatie i.v.m. de aankoop van deze kaart, raadpleeg
www.vlaamsehydrografie.be > Publicaties > Webshop.

2017-20/245 BENEDEN ZEESCHELDE - NOORDZEETERMINAL - MEERVERBOD KAAI S913
VERVALLEN
BaZ 2017-15/200(T) vervalt.
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2017-20/246 BENEDEN ZEESCHELDE - DEURGANCKDOK - MEERVERBOD KAAI 1724-1726
VERVALLEN
BaZ 2017-12/176(T) vervalt.

2017-20/247 HAVEN VAN ANTWERPEN - KANAALDOK B1 - MEERVERBOD KAAI 511
VERVALLEN
BaZ 2013-02/059(T) vervalt.

2017-20/248(T) HAVEN VAN ANTWERPEN - ROYERSSLUIS - SLUIS BUITEN DIENST
Door diverse herstellings- en onderhoudswerkzaamheden aan de
sluisinfrastructuur en aan de Lefébvrebrug, is de Royerssluis gesperd voor
alle scheepvaart tot en met maandag 23 oktober 2017, langer of korter in
tijdsduur in functie van de vordering van de werken.

2017-20/249 BENEDEN ZEESCHELDE - SCHELDEKAAIEN - MEERVERBOD KAAI S20-S21
VERVALLEN
BaZ 2017-15/203(T) vervalt.

2017-22/265(T) BENEDEN ZEESCHELDE - NOORDZEETERMINAL - MEERVERBOD KAAI S903
Er is een meerverbod van kracht aan de Noordzeeterminal
werken duren tot en met vrijdag 3 november 2017, langer
tijdsduur in functie van de vordering van de werken.
Het meerverbod is voor alle scheepvaart tussen meerpaal
Er wordt gevraagd om de werkzone met matige vaart en de
te passeren. Onderdoorvaart is verboden!

aan kaai S903. De
of korter in
10 en meerpaal 12.
nodige omzichtigheid

2017-22/266(T) BENEDEN ZEESCHELDE - DEURGANCKDOK - MEERVERBOD KAAI 1734
Er is een meerverbod van kracht in het Deurganckdok aan kaai 1734. De werken
duren tot en met vrijdag 3 november 2017, langer of korter in tijdsduur in
functie van de vordering van de werken.
Het meerverbod is voor alle scheepvaart tussen meerpaal 211 en meerpaal 215.
Er wordt gevraagd om de werkzone met matige vaart en de nodige omzichtigheid
te passeren. Onderdoorvaart is verboden!
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2017-22/267(T) BENEDEN ZEESCHELDE - BOUDEWIJNSLUIS BUITEN DIENST
Wegens technische werkzaamheden is de Boudewijnsluis buiten dienst tot nader
orde. De sluis is niet beschikbaar voor scheepvaart.

2017-22/268(T) BENEDEN ZEESCHELDE - REDE VAN ANTWERPEN - MEERVERBOD KAAI S20S21
Er geldt een meerverbod aan Scheldekaai S20-S21 van meerpaal 239 tot meerpaal
253. De werken starten op 30 oktober 2017 tot en met dinsdag 14 november
2017.
Op de locatie geldt tijdens de periode van de werken een meerverbod voor alle
scheepvaart, uitgezonderd voor:
- Vaartuigen van de aannemer voor het afvoeren van de gangway over water.
- Cruiseschip BRAEMAR (4 november 2017 tot 5 november 2017).

2017-23/275(T) HAVEN VAN ANTWERPEN - KIELDRECHTSLUIS - SLUIS BUITEN DIENST
De Kieldrechtsluis is gesperd voor alle scheepvaart tot nader orde wegens
dringende werkzaamheden.

2017-23/276 HAVEN VAN ANTWERPEN - BOUDEWIJNSLUIS SLUIS BUITEN DIENST GEANNULEERD
BaZ 2017-22/267(T) vervalt.

2017-23/277 HAVEN VAN ANTWERPEN - ROYERSSLUIS SLUIS BUITEN DIENST GEANNULEERD
BaZ 2017-20/248(T) vervalt.

2017-24/281 BENEDEN ZEESCHELDE - NOORDZEETERMINAL - MEERVERBOD VERVALLEN
BaZ 2017-22/265(T) vervalt.

2017-24/282 BENEDEN ZEESCHELDE - DEURGANCKDOK - MEERVERBOD VERVALLEN
BaZ 2017-22/266(T) vervalt.
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2017-24/283 HAVEN VAN ANTWERPEN - KIELDRECHTSLUIS - SLUIS BUITEN DIENST ANNULATIE
BaZ 2017-23/275(T) vervalt.

2017-25/290 WESTERSCHELDE - SCHAAR VAN VALKENISSE - WIJZIGING BATHYMETRIE KAARTVERBETERING
Bijgevoegde verbeterbladen afdrukken.
Let op de schaal bij het afdrukken, zie printerinstellingen.

2017-26/292(T) WESTERSCHELDE - BALLASTPLAAT - SEINMAST TIJDELIJK BUITEN
GEBRUIK
BaZ 2017-17/216(T) vervalt.
De renovatiewerken aan de seinmast worden verlengd tot en met 1 maart 2018,
langer of korter in tijdsduur in functie van de vordering van de werken.
Hierdoor zijn de scheepvaartseinen van de seinmast in positie 51°21,380’N
004°15,248’E gedoofd. Enkel de radar en straalverbindingen van de Schelde
radar keten blijven functioneren.

2017-26/297(P) WESTERSCHELDE - SCHAAR VAN VALKENISSE - BETONNINGSWIJZIGING
Verleggen:
SvV 13naar positie
SvV 16naar positie
F 60 naar positie

51°22,36’N
51°22,36’N
51°22,37’N

Uitleggen:
Gele sparton F 60A in positie

004°05,94’E (LL nr.0802.4)
004°06,23’E (LL nr.0802.2)
004°06,76’E

51°22,43’N
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004°07,26’E

2018

2018-02/050(T) BENEDEN ZEESCHELDE - DEURGANCKDOK - MEERVERBOD AAN KAAI 17101712
Er geldt een meerverbod in het deurganckdok aan kaai 1710 tot 1712. Van
meerpaal 79 tot 89 is het meerverbod van kracht tot zondag 21 januari 2018,
langer of korter in tijdsduur in functie van de vordering van de werken. Van
meerpaal 85 tot 89 is het meerverbod van kracht van zondag 21 januari tot
woensdag 28 februari 2018, langer of korter in tijdsduur in functie van de
vordering van de werken.
Maatregelen naar scheepvaart:
- Selectief meerverbod, uitgezonderd ponton Caroline (122 x 36,6m), duwboot
Walvis (20 x 9,7m), sleper Hendrik 3 (18,6 x 5,3m) en schepen met
toestemming HA en concessionaris DP World.
- Aan de scheepvaart wordt gevraagd de loszone met matige vaart te passeren
en golfslag te vermijden.
- Onderdoorvaart van de horizontale brugklap is verboden. De kranen worden
bij duisternis verlicht.

2018-02/051 BENEDEN ZEESCHELDE - SCHELDEKAAIEN - MEERVERBOD AAN KAAI S20-S21
VERVALLEN
BaZ 2017-22/268(T) vervalt.
Meerverbod aan kaai S20-S21 vervallen.

2018-04/064 BENEDEN ZEESCHELDE - DIEPTEBEELD - KAARTVERBETERING
106 (INT1478):
Dieptecijfer van 1,6m in positie 51°22,25’N 004°13,68’E wijzigen in 0,2m.
Dieptecijfer van -0,1m aanbrengen in positie 51°21,97’N 004°13,85’E met een
dieptelijn van 0m eromheen.
Dieptecijfer van 2,7m in positie 51°21,95’N 004°13,67’E wijzigen in 1,1m.
Dieptecijfer van 4,1m in positie 51°21,84’N 004°13,69’E schrappen.
Dieptecijfer van 3,3m aanbrengen in positie 51°21,87’N 004°13,70’E.
Dieptecijfer van 14,8m in positie 51°21,49’N 004°13,97’E wijzigen in 14,2m.
Dieptecijfer van 3,8m in positie 51°21,67’N 004°14,06’E wijzigen in 0,4m met
een dieptelijn van 2m eromheen. De dieptelijn van 5m iets naar het zuidwesten
uitbreiden.
Dieptecijfer van 15,4m in positie 51°21,01’N 004°15,52’E wijzigen in 14,6m.
Dieptecijfer van 12,5m in positie 51°20,78’N 004°15,67’E wijzigen in 12m.
Dieptecijfer van 13,2m in positie 51°20,92’N 004°16,21’E wijzigen in 11,9m.
Dieptecijfer van 13,8m aanbrengen in positie 51°20,82’N 004°16,61’E.
Dieptecijfer van 14,4m in positie 51°20,14’N 004°16,24’E wijzigen in 13,9m.
Dieptecijfer van 12,3m in positie 51°19,04’N 004°16,12’E wijzigen in 11,4m.
Dieptecijfer van 3,1m aanbrengen in positie 51°18,43’N 004°16,76’E.
104/06:
Dieptecijfer van 1,6m in positie 51°22,25’N 004°13,68’E wijzigen in 0,2m.
Dieptecijfer van -0,1m aanbrengen in positie 51°21,97’N 004°13,85’E met een
dieptelijn van 0m eromheen.
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Dieptecijfer van 2,7m in positie 51°21,95’N 004°13,67’E wijzigen in 1,1m.
Dieptecijfer van 4,1m in positie 51°21,84’N 004°13,69’E schrappen.
Dieptecijfer van 3,3m aanbrengen in positie 51°21,87’N 004°13,70’E.
Dieptecijfer van 14,8m in positie 51°21,49’N 004°13,97’E wijzigen in 14,2m.
Dieptecijfer van 3,8m in positie 51°21,67’N 004°14,06’E wijzigen in 0,4m met
een dieptelijn van 2m eromheen. De dieptelijn van 5m iets naar het zuidwesten
uitbreiden.
104/05:
Dieptecijfer van 1,6m in positie 51°22,25’N 004°13,68’E wijzigen in 0,2m.
Dieptecijfer van -0,1m aanbrengen in positie 51°21,97’N 004°13,85’E met een
dieptelijn van 0m eromheen.
Dieptecijfer van 2,7m in positie 51°21,95’N 004°13,67’E wijzigen in 1,1m.
Dieptecijfer van 4,1m in positie 51°21,84’N 004°13,69’E schrappen.
Dieptecijfer van 3,3m aanbrengen in positie 51°21,87’N 004°13,70’E.
Dieptecijfer van 14,8m in positie 51°21,49’N 004°13,97’E wijzigen in 14,2m.
Dieptecijfer van 3,8m in positie 51°21,67’N 004°14,06’E wijzigen in 0,4m met
een dieptelijn van 2m eromheen. De dieptelijn van 5m iets naar het zuidwesten
uitbreiden.
Dieptecijfer van 15,4m in positie 51°21,01’N 004°15,52’E wijzigen in 14,6m.
Dieptecijfer van 12,5m in positie 51°20,78’N 004°15,67’E wijzigen in 12m.
Dieptecijfer van 13,2m in positie 51°20,92’N 004°16,21’E wijzigen in 11,9m.
Dieptecijfer van 13,8m aanbrengen in positie 51°20,82’N 004°16,61’E.
Dieptecijfer van 14,4m in positie 51°20,14’N 004°16,24’E wijzigen in 13,9m.
Dieptecijfer van 12,3m in positie 51°19,04’N 004°16,12’E wijzigen in 11,4m.
104/04:
Dieptecijfer van 12,3m in positie 51°19,04’N 004°16,12’E wijzigen in 11,4m.
Dieptecijfer van 3,1m aanbrengen in positie 51°18,43’N 004°16,76’E.

2018-04/065(T) BENEDEN ZEESCHELDE - GALGESCHOOR - SIGNALISATIEMAST TIJDELIJK
BUITEN DIENST
Seinmast 4 (SS Traffic), in positie 51°19,29’N 004°17,08’E, van het complex
Zandvliet-Berendrecht sluis wordt omgebouwd. Hierdoor zal de seinmast buiten
dienst gesteld worden tot en met 31 maart 2018, langer of korter in tijdsduur
in functie van de vordering van de werken.
De radar die op de seinmast staat, blijft in werking tijdens de werken.

2018-04/066(T) HAVEN VAN ANTWERPEN - DELWAIDEDOK - MEERVERBOD KAAI 702-716
Er is een meerverbod van kracht in het Delwaidedok aan kaai 702 tot 716 van
meerpaal 08 tot 65. De werken duren tot en met vrijdag 31 mei 2019, langer of
korter in tijdsduur in functie van de vordering van de werken.
Het meerverbod geldt voor alle scheepvaart, uitgezonderd vaartuig “Bonton” en
andere vaartuigen nodig voor de werken.
Meerverbodsborden worden voorzien.
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2018-04/067(T) BENEDEN ZEESCHELDE - ROYERSSLUIS - TIJDELIJK BUITEN DIENST
De Royerssluis is gesperd voor alle scheepvaart tot en met zondag 15 april
2018, langer of korter in tijdsduur in functie van de vordering van de
werken.

2018-04/074 WESTERSCHELDE - SCHAAR VAN VALKENISSE - BETONNINGSWIJZIGING KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING
BaZ 2017-26/297(P) vervalt.
Verleggen:
SvV 13 naar positie
SvV 16 naar positie
F 60
naar positie

51°22,36’N 004°05,94’E (LL nr.0802.4)
51°22,36’N 004°06,23’E (LL nr.0802.2)
51°22,37’N 004°06,76’E

Uitleggen:
F 60A in positie

51°22,43’N 004°07,26’E gele sparton

2018-04/075 WESTERSCHELDE - DIEPTEBEELD - KAARTVERBETERING
Kaarten 106 (INT1478) en 104/06:
Dieptecijfer van 14,9m in positie 51°23,63’N 004°10,44’E wijzigen in 11m.
Dieptecijfer van 17,5m in positie 51°23,19’N 004°11,27’E en dieptegebied
eromheen schrappen.
Dieptecijfer van -0,6m aanbrengen in positie 51°23,19’N 004°11,21’E met een
dieptelijn van 0m eromheen.
Dieptecijfer van 1,6m aanbrengen in positie 51°23,43’N 004°11,70’E.
Dieptecijfer van 1,1m aanbrengen in positie 51°23,73’N 004°11,35’E.
Dieptecijfer van 14,4m in positie 51°24,00’N 004°11,43’E schrappen.
Dieptecijfer van 13,5m aanbrengen in positie 51°24,00’N 004°11,50’E.
Dieptecijfer van 14,6m aanbrengen in positie 51°23,78’N 004°12,14’E.
Dieptecijfer van 12,5m aanbrengen in positie 51°23,07’N 004°12,99’E.

2018-05/077(T) BENEDEN ZEESCHELDE - LIEFKENSHOEK - WERKEN IN UITVOERING
Tekst “Werken in uitvoering” aanbrengen in volgende posities:
51°17,81’N 004°18,09’E
51°17,57’N 004°17,95’E
Er worden heiwerkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van de fundering van 2
hoogspanningsmasten. Hiervoor zullen steigers worden gebouwd, eerst aan de
linkeroever, later aan de rechteroever. Deze steigers worden ’s nachts
verlicht.
De heiwerkzaamheden beginnen in maart en zullen 3 tot 4 weken duren.
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2018-05/079 WESTERSCHELDE - SCHAAR VAN VALKENISSE - FIETSPAD KAARTVERBETERING
Magenta streepjeslijn (INT 1 N1.2) schrappen tussen posities:
51°22,43’N 004°07,26’E
51°22,38’N 004°07,52’E
Magenta streepjeslijn (INT 1 N1.2) aanbrengen tussen posities:
51°22,43’N 004°07,26’E
51°22,37’N 004°06,75’E
51°22,34’N 004°07,02’E
51°22,38’N 004°07,52’E

2018-06/087(T) BENEDEN ZEESCHELDE - GEUL ZANDVLIETSLUIS MEERVERBOD MEERPAAL 1 TOT 19
BaZ 2017-11/166(T) vervalt.
Naar aanleiding van het dichtmaken van het RoRo gedeelte aan de
Noordzeeterminal ter hoogte van kaai S901, is er een meerverbod van kracht
in de geul van de Zandvlietsluis van meerpaal 1 tot meerpaal 19. De werken
duren tot vrijdag 31 augustus 2018, langer of korter in tijdsduur in
functie van de vordering van de werken.
Op de voorgemelde locatie geldt tijdens de periode van de werken een
meerverbod voor alle scheepvaart uitgezonderd voor de volgende vaartuigen :
- Sleepboten van de firma Kotug - Smit Towage en Antwerp Towage
- Vaartuigen van de aannemer:
Ponton Berl
Ponton Waterduvel
Ponton Sebastian
2 Duwbakken
Duwboten Robby, Dageraad, Morea, Auriga, Sumus-Umbra en Groenland
De zone van het meerverbod zal aangeduid worden met meerverbodsborden.

2018-06/088(T) BENEDEN ZEESCHELDE - SCHELDEKAAIEN - MEERVERBOD KAAI S20-S21
Er geldt een meerverbod aan Scheldekaai S20-S21 van meerpaal 239 tot
meerpaal 253 tot en met dinsdag 1 mei 2018, langer of korter in tijdsduur
in functie van de vordering van de werken.
Op de locatie geldt tijdens de periode van de werken een meerverbod voor
alle scheepvaart, uitgezonderd :
- Vaartuigen van de aannemer
- Cruiseschip BALMORAL

2018-07/101

BENEDEN ZEESCHELDE - BALLASTPLAAT - SEINMAST TERUG IN GEBRUIK

BaZ 2017-26/292 (T) vervalt.
De seinmast in positie 51°21,380’N 004°15,248’E is terug in gebruik.
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2018-07/102(T) BENEDEN ZEESCHELDE - DEURGANCKDOK - MEERVERBOD KAAI 1742
MEERPAAL 281 TOT 286
Er is een meerverbod van kracht aan kaai 1742 van meerpaal 281 tot meerpaal
286 tot woensdag 16 mei 2018, langer of korter in tijdsduur in functie van
de vordering van de werken.
Tijdens de periode van de werken mogen er aan de locatie van de werken
absoluut geen vaartuigen meren.
Doorvaart onder de horizontaal gelegen brugklappen is ten strengste
verboden!

2018-07/103 BENEDEN ZEESCHELDE - DEURGANCKDOK - MEERVERBOD KAAIEN 1710-1712
VERVALLEN
BaZ 2018-02/050 (T) vervalt.

2018-08/107 BENEDEN ZEESCHELDE - GALGESCHOOR - SIGNALISATIEMAST TIJDELIJK
BUITEN DIENST VERVALLEN
BaZ 2018-04/065(T) vervalt.
Signalisatiemast in positie 51°19,29’N 004°17,08’E, terug in dienst.

2018-08/108(T) BENEDEN ZEESCHELDE - DEURGANCKDOK - MEERVERBOD AAN KAAI 1702
Er geldt een meerverbod in het Deurganckdok aan kaai 1702 tussen meerpaal
7 en meerpaal 15 vanaf dinsdag 24 april 2018 tot vrijdag 20 juli 2018,
langer of korter in tijdsduur in functie van de vordering van de werken.
De werkzone met matige vaart en de nodige omzichtigheid passeren.
Onderdoorvaart is verboden.

2018-08/109(T) HAVEN VAN ANTWERPEN - HANSADOK - MEERVERBOD KAAI 240-246
Wegens verdieping van de kaaimuur is er een meerverbod in het Hansadok aan
kaai 240-246 van meerpaal 161 tot en met meerpaal 190. De werken duren tot
dinsdag 31 maart 2020, langer of korter in tijdsduur in functie van de
vordering van de werken.
Op de locatie van de werken geldt een selectief meerverbod, uitgezonderd
voor vaartuigen van de aannemer.
Aan de scheepvaart wordt gevraagd de werfzone met matige vaart te passeren
en golfslag te vermijden.
Meerverbodsborden worden voorzien.
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2018-09/120(T) HAVEN VAN ANTWERPEN - ROYERSSLUIS - BUITEN DIENST
BaZ 2018-04/067(T) vervalt.
Er is een scheepvaartstremming aan de Royerssluis in functie van een
veiliger fietsverkeer. De sluis is gesperd voor alle scheepvaart tijdens de
werkdagen van 06u30 tot 9u00 en van 15u30 tot 18u en dit tot nader orde.

2018-09/125 WESTERSCHELDE - OVERLOOP VAN VALKENISSE - BETONNINGSWIJZIGING KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING
Verwijderen:
Boei 69 A in positie 51°22,74’N 004°09,59’E (LL nr. 0856.1)
Aanbrengen:
Licht op boei MA 1 in positie 51°22,59’N 004°09,44’E: Fl(2)Y.10s
(LL nr.0856.2)

2018-10/132(T) BENEDEN ZEESCHELDE - NOORDZEETERMINAL - MEERVERBOD KAAI S901
Er wordt een tijdelijke steunconstructie gebouwd voor het heien van de MVpalen aan kaai S901. De werkzone wordt aangegeven door 3 boeien voorzien
van verlichting en radarreflector op ongeveer 45m voorbij de kaaimuur, bij
benadering in volgende posities:
51°20,93’N 004°16,24’E
51°20,96’N 004°16,12’E
51°20,94’N 004°16,18’E
De tijdelijke constructie en makelaar wordt bij nacht ook voorzien van
verlichting.
Aan de scheepvaart wordt gevraagd de werkzone met de nodige voorzichtigheid
en op voldoende afstand te passeren en golfslag te vermijden.

2018-10/133(T) BENEDEN ZEESCHELDE - GEUL ZANDVLIETSLUIS - MEERVERBOD MEERPAAL
10 TOT 19
BaZ 2018-06/087(T) vervalt.
Naar aanleiding van het dichtmaken van het RoRo gedeelte aan de
Noordzeeterminal ter hoogte van kaai S903, is er een meerverbod van kracht
in de geul van de Zandvlietsluis van ongeveer 5 m voor meerpaal 10 tot
meerpaal 19. De werken duren tot vrijdag 31 augustus 2018, langer of korter
in tijdsduur in functie van de vordering van de werken.
Op de voorgemelde locatie geldt tijdens de periode van de werken een
meerverbod voor alle scheepvaart uitgezonderd voor de volgende vaartuigen :
- Sleepboten van de firma Kotug - Smit Towage en Antwerp Towage
- Vaartuigen van de aannemer:
• Ponton Berl
• Ponton Waterduvel
• Ponton Sebastian
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•
•

2 Duwbakken
Duwboten Robby, Dageraad, Morea, Auriga, Sumus-Umbra en Groenland

Wegens kritische werken zeker geen scheepvaart afmeren tussen de zone S903
ongeveer 5 m voor meerpaal 10 en meerpaal 4 in de toegangsgeul
Zandvlietsluis.
De zone van het meerverbod zal aangeduid worden met meerverbodsborden.

2018-10/134 BENEDEN ZEESCHELDE - REDE ANTWERPEN - SCHELDEKAAIEN - MEERVERBOD
AAN KAAI S27-S28 VERVALLEN - KAARTVERBETERING
De werken aan Scheldekaaien S27-S28 tussen meerpalen 320 en 322 zijn
beëindigd.

2018-10/135 HAVEN VAN ANTWERPEN - DELWAIDEDOK - MEERVERBOD AAN KAAI 706-716
VERVALLEN
BaZ 2017-14/192(T) vervalt.

2018-10/136 HAVEN VAN ANTWERPEN - 2DE HAVENDOK - MEERVERBOD AAN KAAI 130
VERVALLEN
BaZ 2013-04/083(T) vervalt.

2018-11/143(T) BENEDEN ZEESCHELDE - LIEFKENSHOEK - WERKEN IN UITVOERING
BaZ 2018-05/077(T)
Tekst “Werken in uitvoering” aanbrengen in volgende posities:
51°17,81’N 004°18,09’E
51°17,57’N 004°17,95’E
Er worden heiwerkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van de fundering van 2
hoogspanningsmasten. Hiervoor zullen steigers worden gebouwd, eerst aan de
linkeroever, later aan de rechteroever. Deze steigers worden ’s nachts
verlicht.
De heiwerkzaamheden duren tot en met 17 juni 2018.

2018-11/144(T) BENEDEN ZEESCHELDE - PLAAT VAN DE PAREL - STROOMMETINGEN
Er zijn 2 meetframes geplaatst ter hoogte van Oud Ford St-Filips.
- Meetframe Hylas I wordt geplaatst in positie: 51°15,533’N 004°18,165’E
en wordt afgedekt door twee bijzondere
markeringsboeien op 50m van het
frame.
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- Meetframe Hylas II wordt geplaatst in positie: 51°15,967’N 004°18,250’E
en wordt afgedekt door drie bijzondere markeringsboeien op 50m van het
frame.
Boei 98 wordt ten behoeve van de metingen vervangen door een West-Kardinale
boei.

2018-11/145(T) BENEDEN ZEESCHELDE - SCHELDEKAAIEN - MEERVERBOD S23-24
Er is een meerverbod van kracht aan Scheldekaaien S23-24 van meerpaal 277
tot 283. Het meerverbod geldt voor alle scheepvaart en is tot nader orde.

2018-11/146(T) HAVEN VAN ANTWERPEN - WAASLANDKANAAL - MEERVERBOD 1620A
Er is een meerverbod van kracht in het Waaslandkanaal aan kaai 1620A tussen
meerpaal 14,5 en 16. Het meerverbod geldt voor alle scheepvaart tot en met
dinsdag 30 april 2019, langer of korter in tijdsduur in functie van de
vordering van de werken.
Scheepvaart dient de kraan met matige vaart en de nodige omzichtigheid te
passeren. Onderdoorvaart is verboden.

2018-11/147 BOVEN ZEESCHELDE - RUPELMONDE - BEBAKENING KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING
Volgende boeien zijn opgenomen:
TW
TW 1
TW 2

in positie
in positie
in positie

51°07,42’N
51°07,40’N
51°07,42’N

004°18,45’E (LL nat. nr. 1085.1)
004°18,46’E (LL nat. nr. 1085.2)
004°18,43’E (LL nat. nr. 1085.3)
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