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1. INLEIDING
Het Kanaal van Gent naar Terneuzen is in de jaren 1960-1968 verbeterd en geschikt gemaakt voor de normale vaart van schepen met een
draagvermogen van 30.000 DWT en incidentele vaart van schepen met
een draagvermogen van 50.000 DWT.
Na veelvuldig overleg met Belgische autoriteiten is in 1975 door de
Nederlandse overheid op grond van uitgebreide proefnemingen
vastgesteld dat de maximale afmetingen van zeeschepen, die op de
vaarweg zullen worden toegelaten, zijn: lengte over alles 245 m,
breedte 33 m, diepgang 12,25 m (zoet water).
Van Belgische zijde is de wens naar voren gebracht dat grotere zeeschepen tot Gent toegang krijgen. Nadat met grotere schepen proefreizen zijn gemaakt, is door zowel de Nederlandse als de Belgische
overheid vastgesteld dat grotere schepen alleen dan kunnen worden
toegelaten indien op een aantal punten de vaarweg zou worden aangepast. Vastgesteld is dat de maximale scheepsafmetingen behorend bij
de alsdan aangepaste vaarweg als volgt bedragen: lengte over alles
260 m, breedte 34 m, diepgang 12,25 m. Dergelijke schepen hebben
een draagvermogen van ca. 80.000 DWT.
Een van de eventuele aanpassingen betreft de voorzieningen met
betrekking tot het invaren van zeeschepen in de Westsluis.
Om te bepalen welke voorzieningen de kans op schade aan de Westsluis kunnen reduceren, is gekozen voor een simulatoronderzoek. Om
dit simulatoronderzoek zo goed mogelijk af te stemmen op de praktijk, is besloten een inventarisatie te maken van de nautische procedures welke toegepast worden bij de invaart in de Westsluis van
Terneuzen. Onder nautische procedures worden hier niet alleen de
officiële richtlijnen verstaan maar evenzeer de gebruiken en gewoonten volgens welke men pleegt te handelen.
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Ten behoeve van deze inventarisatie werden een aantal observatiereizen gemaakt door een waarnemer van het MARIN, al dan niet vergezeld van waarnemers van het Waterloopkundig Laboratorium de Voorst
(WL) of het Instituut voor zintuig Fysiologie te Soesterberg (IzF).
In totaal werden zes vaarten meegemaakt in de periode maart t/m mei
1985.
De typen schepen die voor de observatiereizen werden gekozen, waren
vijf bulk carriers in geladen en ballast toestand en een car carrier.
De observatiereizen waren met name gericht op twee klassen bulk
carriers: de klasse van 20.000 - 30.000 DWT en de klasse van 60.000
- 80.000 DWT. Deze twee klassen worden in de eerste fase van het
simulatoronderzoek vergeleken met betrekking tot het ongevalsrisiko
onder verschillende windomstandigheden in de huidige situatie (bestaande infrastruktuur en procedures).
In dit rapport worden achtereenvolgens de volgende onderwerpen
behandeld. Samenstelling en omvang van de scheepsvloot die de Westsluis passeert (Hoofdstuk 2). Regels en richtlijnen met betrekking
tot de doorvaart van de Westsluis (Hoofdstuk 3), Nautische procedures in de praktijk (Hoofdstuk 4), Kanttekeningen bij de gehanteerde
procedures (Hoofdstuk 5) en Konklusies met betrekking tot de opzet
van het simulatoronderzoek (Hoofdstuk 6).
Bijlage 1 bevat de afzonderlijke verslagen van de observatievaarten. Bijlage 2 bevat de met betrekking tot Terneuzen relevante
informatie uit de Zeemansgids. Bijlage 3 bevat Bekendmakingen van
de Minister van Verkeer en Waterstaat met bepalingen welke in overleg met assuradeuren zijn vastgelegd met betrekking tot bovenmaatse
schepen (LOA van 245-256 m en/of grootste breedte van 33-34 m).
Bijlage 4 tenslotte geeft relevante informatie uit de "Scheldt
Guide".

Rapport No. 06258-1-MO
Maritiem Research Instituut Nederland

2. OMVANG EN SAMENSTELLING SCHEEPSVLOOT (PASSAGE WESTSLUIS).
Het merendeel van de bulk carriers heeft als bestemming het havengebied van Gent, waarbij de grootste klasse (60.000 - 80.000 DWT)
kolen en ijzererts lost bij Sidmar en graan bij Euro Silo en G.G.T.
Tabel 1 geeft een overzicht van de aan- en afvoer in de droge bulk
sektor.
Tabel 2 laat de ontwikkeling zien in het aantal schepen, groter dan
50.000 DWT, welke vanaf 1975 t/m 1983 de haven van Gent aanliepen.
In de beschouwde periode is het aantal schepen in deze grotere
klasse haast verdrievoudigd, nl. 88 in 1975 tegen 232 in 1983. De
uitsplitsing van het aantal schepen, welke Gent in 1983 aanliepen,
naar draagvermogen is vermeld in Tabel 3. Deze tabel laat zien dat
ook in de hoogste DWT klasse, 75.000-85.000 DWT, nog 51 schepen
werden geregistreerd.
Een klein gedeelte van de schepen heeft als bestemming de Nederlandse Kanaalhavens Terneuzen en Sluiskil. In de Massagoedhaven van
Terneuzen worden door Panamax- en ook kleinere bulk carriers kolen
gelost bij Ovet. In Sluiskil worden kolen gelost aan de Kolenkade
en kunstmest wordt geladen bij N.S.M. door bulk carriers in de
kleinere klasse (b.v. 30.000 DWT).
Vanaf de tweede helft van 1985 zal er worden begonnen met de aanvoer van bulk ladingen in de Zevenaarhaven, die zullen worden aangeleverd met bulk carriers tot de Panamax klasse (80.000 DWT).
Wat betreft de car carriers is er het bedrijf Honda in Gent, die
regelmatig aanvoer van auto's per PCC (Pure Car Carrier7 momenteel
1 schip per week) verwacht op hun distributievestiging.
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3. REGELS EN RICHTLIJNEN MET BETREKKING TOT DE DOORVAART VAN DE
WESTSLUI S
3.1. Algemeen
De specifieke voorschriften betreffende de passage van de Westsluis
in Terneuzen zijn afkomstig van de technisch beheerder van het
sluizenkomplex (Rijkswaterstaat, Direktie Zeeland). Tevens moet de
gebruiker van de Westsluis voldoen aan andere nationale en internationale wetten en reglementen, b.v. de Nederlandse Wet Vervoer
Gevaarlijke Stoffen en de I.M.D.G. Code.

_!
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In de Zeemansgids van Nederland en Aangrenzend Gebied 1985 (zie
bijlage 2) staan de officiële regels en richtlijnen, waar de gebruiker van de Westsluis zich aan moet houden. Officiële buitenlandse nautische publikaties ontlenen hun gegevens aan de Dienst
der Hydrografie in Den Haag, die de Nederlandse Zeemansgids samenstelt. In deze Zeemansgids worden de belangrijkste reglementen en
publikaties genoemd die van toepassing zijn op de Westsluis en de
vaarwateren in en rond Terneuzen. De vermelde reglementen zijn de
volgende (zie bijlage 2, blz. C-71):
- Het Vaarreglement
- Algemeen Reglement van Politie
- Bijzonder Reglement van het Kanaal Gent naar Terneuzen, Nederlands deel
- Bekendmakingen HID-Rijkswaterstaat
- Havenreglement van het Havenschap Terneuzen (geldt alleen voor
de Nederlandse havens van het kanaal van Terneuzen naar Gent)
Voor bovenmaatse schepen (lengte over alles van 245-256 m en/of
grootste breedte van 33-34 m) zijn extra formaliteiten noodzakelijk
van Rijkswaterstaat om de Westsluis te mogen passeren en het kanaal
van Terneuzen naar Gent te mogen bevaren. Daarbij moet o.a. worden
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voldaan aan een aantal eisen, welke in overleg met assuradeuren
zijn opgesteld en vastgelegd in Bekendmakingen van Verkeer en Waterstaat (zie bijlage 3).
De hierin vermeldde "Requirements for Entry" op het kanaal zijn:
Main engine, full power available.
Full range of rudder angle available, at least 300 to starboard
and port.
Both anchors operational.
Anchors to be free from the hawse pipes, except during lock
passage, and attended by an officer and crew member.
Gyro compass operational.
1f "no": only transit in daylight allowed with a visibility of
at least 2000 metres.
At least one radar set in good working condition. 1f "no": visibility must be at least 2000 metres for entry.
V.H.F. radio set, equipped with channels 3 and 11, in good working condition.
Astern power tested successfully, shortly before entry time and
date of test.
3.3. Doorvaartbeperkingen
De grootste schepen die de Westsluis passeren zijn de bulk carrierS
van ca. 80.000 DWT. In geladen toestand vindt sluispassage met deze
schepen alleen plaats omstreeks de tijd van HW.
De bulk carrier van 30.000 DWT is het type, dat vrijwel doorlopend
geschut kan worden.

1hJ6
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Er treden doorvaartbeperkingen op onder de volgende kondities.
Waterstand: Het schutten in de Westsluis vindt plaats tot een waterstand in de buitenhaven van max. 4 m boven NAP.
Wind: Geen schutting vindt meer plaats bij windkracht 8 of meer.
Car carriers worden echter niet meer geschut bij windkracht

6

en

meer.
Zicht: Voor zeeschepen tot LOA 245 m is er doorvaart van de draaibruggen op het kanaal van Terneuzen naar Gent tot een minimum zicht
van 250 m. De restriktie van 250 m wordt veroorzaakt doordat de
draaibruggen te Sluiskil, Sas van Gent en Zelzate niet meer geopend
worden bij een zicht minder dan 250 m. Daardoor zal bij de afvaart
het merendeel van de zeeschepen dan ook niet van de Westsluis gebruik kunnen maken, hoewel in principe dergelijke beperkingen voor
de sluis niet gelden. Bovenmaatse schepen worden toegelaten op het
Nederlandse deel tot een minimum zicht van 500 m. De restriktie van
500 m voor de bovenmaatse schepen is na overleg met assuradeuren
ingevoerd.
Diepgang: De maximale diepgang, die is toegestaan op het Kanaal
Gent-Terneuzen, bedraagt 12,25 m in zoet water.

_22dsinq
De Nederlandse en Belgische loodsen die de schepen van 30.000 DWT
en 80.000 DWT beloodsen, hebben een onbeperkte tonnemaat toegewezen
gekregen. De Belgische loodsen hebben een loodservaring van 15 jaar
in de kleinere scheepsklasse voordat ze tot de superklasse (beloodsing vanaf 1500 BRT) worden toegelaten. Hun ervaring wordt alleen
op de vaarweg opgebouwd. De Nederlandse loodsen hebben een loodservaring van ongeveer 12 jaar voordat ze tot de klasse met onbeperkte
tonnemaat gaan behoren. In het algemeen loodst de Belgische loods
naar en van bestemmingen in België, dus in het Gentse havengebied,
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en de Nederlandse loods naar en van ligplaatsen aan het Nederlandse
gedeelte van het Kanaal Gent-Terneuzen. Het komt voor dat een
Nederlandse loods een groot schip naar Gent loodst. Als regel stapt
de Belgische kanaalloods op in Vlissingen (opvarend) of Gent
(afvarend) en begint daar ook zijn taak.
Het komt echter ook voor, dat niet een kanaalloods maar een zeeloods/rivierloods een grote bulk carrier of een car carrier vanaf
Vlissingen of Antwerpen naar Terneuzen beloodst en dan dat schip
ook in de sluis moet brengen.
Het loodsgeld wordt berekend met als uitgangspunt de diepgang van
het schip. Het bedrag neemt toe naarmate de diepgang groter wordt
(zie bijlage 4). Dit betekent dat bij schepen in ballast konditie
een geringe ballast-diepgang kostenbesparend is voor een reder of
charteraar, hoewel dit een groter risiko kan inhouden voor de kanaalvaart en sluispassage. Dit geldt zeker bij harde wind en beperkte sleepbootassistentie.
Voor sluispassage en kanaalvaart zijn voor car carriers twee loodsen verplicht. Dit geldt niet voor tot car carrier omgebouwde
schepen.
3.5. Kanaalstuurders of wielmannen
Kanaalstuurders of wielmannen worden vaak ingehuurd, maar zijn alleen verplicht gesteld als roerganger op car carriers. Ze ontlasten
de loods bij de vaart naar en van de Westsluis en bij de passage
ervan. Ze kennen het vaarwater, de te sturen koersen en overige
lokale bijzonderheden. Dit maakt dat de loods niet kontinu de roerganger behoeft te kontroleren en dirigeren. Indien een matroos van
het schip optreedt als roerganger zal de loods bij het aanlopen en
passeren van de sluis steeds gerichte roerorders en koersen moeten
overbrengen aan de roerganger.
Het inhuren van een wielman is niet verplicht. De extra kosten
welke door het inhuren ontstaan, worden in het algemeen niet door
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een charterer vergoed. Loods-, sleepboot- en havengelden komen
echter wel voor rekening van de charterer.
Een extra voordeel van het gebruik van een kanaalstuurder is dat
hij eventuele berichten op het marifoonkanaal 11 kan meedelen aan
de loods, die vaak zelf buiten het bereik van de marifoon op de
brugvleugel op een ander kanaal (meestal kanaal 6) met de sleepboten kommuniceert.
3.6. Ballast diepgang
Alleen bij bovenmaatse schepen zijn minimum diepgangen vereist voor
gedeeltelijk geladen en ballast schepen.
De door de overheid (Rijkswaterstaat en DGSM) in overleg met assuradeuren geformuleerde eisen luiden als volgt (zie bijlage 3):
Draught reguired for ships in ballast or partly loaded
Draughts forward: more than 6 metres Geldt voor windkrachten
Draughts aft

: more than 7 metres

kleiner dan 6 Bft.

A maximum reduction of 1 metre in the draughts mentioned above may
be granted at the discretion of the authorities.
A greater reduction than 1 metre requires special written permission of the Canal authorities.
Windforces 6 and 7 Beaufort require a draught:
Forward

: more than 6 metres and

Aft

: more than 8 metres, without exemption.

Windforce 8 or more

: no transit allowed.

Uit observaties van MARIN's waarnemer is gebleken dat door de
scheepsleiding niet altijd voldoende zorg wordt besteed aan een
goede ballast konditie van een bulk carrier.
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3.7. Voorschriften en gewoonten met betrekking tot sleepboten
Ten aanzien van sleepboothulp gelden summiere algemene voorschriften. Deze luiden:
"Een zeevaartuig met een draagvermogen van tenminste 30.000 ton
moet zich voorzien van voldoende sleepboothulp".
Voor bovenmaatse schepen zijn echter vier sleepboten voor assistentie verplicht gesteld. Car carriers zonder boegschroef zijn verplicht vier sleepboten te nemen ter assistentie en die met boegschroef drie. Bij andere schepen, die vertrekken vanaf een ligplaats in Gent of aan het Kanaal wordt de sleepassistentie hoofdzakelijk door kapitein, scheepsagent en sleepbootmaatschappij bepaald
zonder inspraak van de loods.
De sleepboten, vrijwel alle conventionele schroefboten, worden
geleverd door de Belgische firma U.R.S. en Willem Muller B.V.
De trekkracht van de beschikbare sleepboten varieert van ongeveer
20 ton tot 30 ton. Er zijn een paar sleepboten van ca. 40 ton beschikbaar.
De bulk carriers van 30.000 DWT worden meestal geassisteerd door 2
sleepboten, een voor en één achter. Deze hebben een minimale trekkracht van ongeveer 20 ton elk. Met weinig wind zal dit geen problemen opleveren. Met windkracht 5 prefereert men, zeker in ballastvaart, een sleepboot van 30 ton als achterboot. Bij hardere
dwarswind, windkracht 6-7, zal een loods zo mogelijk met twee sterke boten van ieder 30 ton trekkracht dit kleinere type bulk carrier
naar en door de sluis brengen. Maar met een ruime windkracht 7 zal
n zware sleepboot achter verkiezen en 2 x 20 ton
de loods eerder
trekkracht voor. Vanuit operationeel standpunt is deze opstelling
te prefereren bij een dergelijke wind.
Als er vier sleepboten gebruikt worden bij grotere schepen, is dit
meestal een kombinatie van sterke en minder sterke boten. Bij bal-
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last schepen wordt de sterkste sleepboot aan de loefzijde vastgemaakt.
3.8. Vaarsnelheid
De voorschriften voor de vaarsnelheid staan vermeld in de Zeernansgids (zie bijlage 3, C-71).
D iepgang
10 m of meer
4,5 m - 10 m
minder dan 4,5 m

Nederlandse deel
9 km/u (4,9 kn)
12 km/u (6,5 kn)
16 km/u (8,6 kn)

Belgische deel
10 km/u (5,4 kn)
14 km/u (7,5 kn)
18 km/u (9,7 kn)

N.B. De snelheden van het Nederlandse deel en het Belgische deel
zijn verwisseld in de Zeemansgids.
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4. NAUTISCHE PROCEDURES IN DE PRAKTIJK
4.1. Algemeen
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van het gebruik van navigatiemiddelen, eigen en externe manoeuvreermiddelen, komrnunikatiemiddelen
en afspraken. Verder worden bijzonderheden gegeven over vaarsnelheden, vaarbanen en de samenwerking van twee loodsen op een car carrier. De vermelde gegevens zijn verkregen uit waarnemingen tijdens
de observatievaarten, waarvan de verslagen opgenomen zijn in
bijlage 1.
4.2. Gebruik van navi9atiemiddelen
4.2.1. Kompas
Het kompas wordt bij de vaart op het Kanaal onder vrijwel alle
omstandigheden gebruikt door de roerganger van een car carrier. op
andere schepen alleen bij beperkt zicht. Bij de aanloop van de
Westbuitenhaven vanaf de Schelde wordt op de Schelde op vrijwel
alle schepen op koers gestuurd. Bij het aanlopen van de Westsluis
wordt door geladen grote bulk carriers en ook door ballast bulk
carriers in geval van weinig dwarswind vaak gebruik gemaakt van de
strekking van de sluisas als instuurkoers. Het kompas wordt dan
samen met het zicht vooruit gebruikt om goed de sluis binnen te
varen.
4.2.2. De roerstandaanwijzer
De roerstandaanwijzer wordt konstant gebruikt door de roerganger en
incidenteel door de loods. op de brugvieugels van 80,000 DWT bulk
carriers is meestal ook een aflezing van roerstandaanwijzer en
tachometer mogelijk. Op 30.000 DWT bulk carriers zijn deze hulpmiddelen praktisch alleen in het stuurhuis aanwezig. In het laatste
geval kan de loods als hij op de brugvieugel staat in onzekerheid
zijn over de roerstand als zijn roerorders zich uitsluitend beperken tot: beetje SB/BB, meer SB/BB.

12
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4.2.3. Radar
De radar staat bij goed zicht wel bij maar wordt niet gebruikt door
de loodsen, ook niet in het donker. Bij beperkt zicht is de loods
aangewezen op de radar.
4.2.4. Sallog, Doppler log en echolood

op de kleine bulk carriers (30.000 DWT) is nooit een doppler log
aanwezig. op de grotere bulk carriers (ca. 80.000 DWT) is deze soms
aanwezig. Het echolood wordt niet gebruikt.
Aan de scheepslog wordt in het algemeen geen of weinig aandacht
geschonken door de loodsen. De snelheid wordt gekontroleerd door
dwarsschattingen te maken, soms door berekening bij de passage van
hectometerpalen op de oever. De gemiddelde vaarsnelheid wordt berekend bij de passage van vaste merkpunten zoals bruggen.
4.2.5. Windmeter
Deze is op 80.000 DWT bulk carriers en op car carriers vaak aanwezig en op de 30.000 DWT bulk carriers meestal niet. De windmeters
worden soms door de loodsen gebruikt, maar de wind wordt in een
groot aantal gevallen opgevraagd aan de Verkeerpost Terneuzen.
4.2.6. Tachometer en pitch indicator
De tachometer wordt hoofdzakelijk gebruikt om te kontroleren of de
scheepsmotor wil starten, vooral op achteruit. Bovendien is het een
nuttig instrument om te zien of het kritisch toerental van de
hoofdmotor bereikt of gepasseerd wordt. Dit kritisch gebied waarin
ongewenste trillingen in machine en schip worden opgewekt heeft
soms een bereik van 10 RPM, b.v. tussen 55 en 65 RPM. De passage
van dit gebied bij snelheidsverandering moet snel gebeuren, hetgeen
de vaarsnelheid van het schip en het manoeuvreergedrag van de loods
kan beinvioeden.
Bij een verstelbare schroef wordt met konstant toerental
gemanoeuvreerd en wordt de pitch indicator niet door elke loods
gebruikt. In noodgevallen wordt zo nodig het toerental verhoogd.
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4.2.7. Plaatsbepalingssystemen
Plaatsbepalingssystemen worden niet gebruikt. Bij vaart op de
Schelde wordt door de radarpost Terneuzen assistentie verleend als
dat wenselijk is. Men navigeert hoofzakelijk op zicht. Bij de invaart van de Schelde naar de Westbuitenhaven is de lichtenlijn een
hulpmiddel dat gebruikt wordt door de loodsen.
Bij het oplijnen voor de sluis met een kleiner schip zal de loods
zich vaak centraal in het stuurhuis opstellen. Op de grote bulk
carriers van de Panamax klasse bevindt de loods zich in het algemeen op de brugvieugels. Op schepen in ballasttoestand is dit meestal aan de loefzijde. De loefwaartse sluismuur is daarbij het
oriëntatiepunt.
Op car carriers houden beide loodsen elk een sluismuur scherp in
het oog, dus zowel op de stuurboord- als de bakboordvieugel.
4.2.8. Ankers
Een anker wordt veelvuldig gebruikt om het schip in positie te
houden in afwachting van schutten.
Daarnaast zal in bepaalde noodgevallen gebruik worden gemaakt van
een anker, b.v. bij plotselinge machineproblemen van het zeeschip
of bij een mankement/fout bij het sturen om te trachten de vaart
van het schip te reduceren en om schade aan andere objekten te
voorkomen.
4.2.9. Rate of turn indicator
Op de te onderzoeken schepen (bulk carriers van 30.000 DWT tot
80.000 DWT) is vrijwel nooit een rate of turn indicator aanwezig.
4.3. Gebruik van eisen rnanoeuvreerrniddelen
4.3.1. Hoofdmotor
Bij de grotere geballaste bulk carriers wordt de hoofdmotor tijdens
de kanaalvaart gebruikt in de standen ZLV, LV en HKV, met in acht-
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neming van snelheidsbeperkingen, gemeerde schepen en de binnenvaart. De stand "STOP" zal al varende met dwarswind niet lang worden gebruikt. Bij de aanloop van de sluis zonder dwarswind zal de
hoofdmotor vaak lang op ZLV blijven staan. Bij een geladen bulk
carrier van 80.000 DWT vaak tot in de sluis vanwege de stuwgolf.
Ballastschepen met dwarswind zullen met zeer geringe vaarsnelheid
en met assistentie van de sleepboten de sluis binnenvaren. Het
achteruit slaan zal zo mogelijk worden vermeden.
Bij schepen met een verstelbare schroef blijft de hoofdmotor steeds
in bedrijf en blijft de schroef draaien.
4.3.2. Roer
Bij kanaalvaart en het aanlopen van de Westbuitenhaven met geladen
schepen worden alle roerstanden gebruikt, afhankelijk van vaarsnelheid, bochten, wind en stroom.
Met een bulk carrier in ballasttoestand zal de roerganger bij het
aan- en binnenlopen van de Westsluis meestal slechts 2 roerstanden
gebruiken, nl. midscheeps en hard BB/SB.
4.3.3. Boegschroef
Een aantal car carriers heeft een boegschroef, maar nog vele hebben
deze niet, waaronder de Japanse.
De Zweedse car carrier "Aniara" heeft een boegschroef van 1500 pk,
die nog enig effekt heeft bij een vaarsnelheid van 5-6 kn. Deze
boegschroef werd tijdens de observatiereis (zie bijlage 1) veel
gebruikt bij het aan- en binnenlopen van de Boudewijnsluis in Antwerpen en bij het aan- en binnenlopen van de Westsluis in Terneuzen.
Momenteel komen door de Westsluis in Terneuzen ook bulk carriers
van het Noordamerikaanse "laker" type, de self-unloader van ca.
30.000 DWT. Deze zijn ook uitgerust met een boegschroef.
In het algemeen geldt dat boegschroeven, indien aanwezig, veelvuldig worden gebruikt bij aankomst- en vertrekmanoeuvres.
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4.4. Gebruik van externe manoeuveermiddelen.
Tijdens de vaart op het kanaal assisteren de sleepboten pas aktief
als er storingen optreden, o.a. bij machineschade van het zeeschip
en als er gewacht moet worden bij de bruggen of bij een tegenschutting. Bij de vaart van de Schelde naar de Westsluis wordt sleepboothulp verleend bij het bochten en oplijnen en eventueel wachten
voor de sluis.
Bij het aanlopen en binnenlopen van de Westsluis worden de achtersleepboten meestal gebruikt om de vaart te reduceren.
Bij gebruik van 2 achterboten zijn deze aan SB en BB bevestigd, bij
een achterboot in het midden. De voorboten maken vast bij de voorsteven op een sleeplengte van 20-30 m. De achterboten assisteren
met een troslengte van 30-50 m. Bij harde dwarswind wordt een ballast schip met zeer geringe snelheid via de loefzijde van het kanaal met assistentie van de sleepboten voor de sluis gebracht en er
dan behoedzaam ingevaren. Daarbij wordt zoveel mogelijk vermeden
dat het schip het remmingwerk raakt en worden ook de drijframen
ontzien.
Ter bescherming van de bruggen wordt bij de sluispassage door car
carriers gebruik gemaakt van een bufferbak bij opvaart en afvaart
en een duwbak fender bij afvaart.
In juli 1985 heeft men in Terneuzen een Z-Peller sleepboot ter
beschikking krijgen van U.R.S. Deze boten zijn in vergelijking met
conventionele schroefboten beter manoeuvreerbaar. De beperkte manoeuvreerbaarheid van conventionele schroefboten is momenteel nog
een grote handicap in Terneuzen.

De externe kommunikatiemiddelen tussen loods, sleepboten, verkeersposten, sluis, havendienstboot en andere schepen zijn de marifoon
en de portofoon. De portofoon is het geëigende middel voor het
kommuniceren met de sleepboten hetgeen hoofdzakelijk gebeurt op kanaal 6. Kommunikatie over grotere afstand vindt plaats via de man-
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foon, die ook als reserve dienst doet indien een portofoon niet
goed funktioneert. Het algemene kommunikatiekanaal voor verkeer op
het Kanaal Gent-Terneuzen is kanaal 11. De binnenvaart moet eveneens kanaal 11 gebruiken.
Interne kommunikatiemiddelen tussen loods, scheepsleiding, roerganger en stuurlieden zijn de stem, portofoon, marifoon, walkie-talkie, "loudhailer" en telefoon. De laatstgenoemde 4 middelen
worden tijdens de vaart, manoeuvreren, afmeren etc. gebruikt voor
orders en informatie van en naar voor- en achterschip.
Stem, portofoon en marifoon (kanaal 6) worden gebruikt voor de
verbinding loods en roerganger. Op Panamax schepen maakt men meer
gebruik van de elektronische kommunikatiemiddelen, omdat de grote
afstand tussen brugvieugel en stuurhuis met de stem niet gemakkelijk is te overbruggen. Op kanaal 6 komen dikwijls storende gesprekken binnen van binnen en buiten de regio.
Orders en instrukties van de loods aan de sleepboten worden meestal
in algemene zin gegeven (dus geen gespecificeerde trekkracht en
-richting). Bij ballast schepen en car carriers met een verminderd
uitzicht vooruit (dode hoek), informeren de sleepboten de loods
vaak ook over de afstanden tot remmingwerk etc.
Hieronder volgen een aantal voorbeelden van sleepbootorders naar
assisterende sleepboten.
Bij vertrek kade: "Sleepboot x, trek het schip van de kant, dwarsop. Sleepboot y evenzo".
Bij zwaaien op het kanaal: "Sleepboot x, trek het schip rond over
stuurboord".
Na passage brug Sluiskil: "Achterboot of achterboten ga maar rondliggen. (Doel: afremmen)".
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Bij aanloop sluis met harde dwarswind: "Hoog aanhouden".
Orders en instrukties aan zowel de roergangers als de wielmannen/kanaalstuurders worden eveneens hoofdzakelijk in algemene zin
gegeven, b.v. midden vaarwater varen, hoog opsturen (b.v. i.v.m.
dwarswind voor de sluis), af laten vallen, laat maar komen.
Wanneer een matroos van het schip (dus geen kanaalstuurder) als
roerganger fungeert, zal de loods gerichte orders moeten geven
(b.v. 10 of 20 graden SB/BB), en zal hij koersen opgeven.
Andere kommunikatiezaken zijn de verplichte meldingen aan de verkeerspost bij passage van bepaalde punten op het kanaal en de melding voor en bij vertrek van het schip aan de post.
Afspraken tussen loodsen onderling via marifoon of portofoon i.v.m.
brugpassage, oplopen, wachten etc. vindt plaats zonder tussenkomst
van anderen. De verkeersdienst of havendienstboot assisteert vaak
na een verzoek van de loods per marifoon of portofoon en houdt dan
de binnenvaart op veilige afstand bij een bepaalde manoeuvre.
Het binnenvaren en afmeren in de Westsluis wordt bericht door de
verkeerspost op kanaal 11. Hierbij wordt o.a. de tijd, volgorde,
afmeerkant en vertragingen doorgegeven. Rechtstreeks kontakt met de
sluismeester, die ook het samen schutten koördineert is mogelijk
via kanaal 6.
4.6. Vaarsnelheid
De voorschriften m.b.t. de vaarsnelheid worden niet altijd strikt
nageleefd door de loodsen. Bij car carriers wordt bij passage van
de bruggen van Sluiskil en Sas van Gent soms harder gevaren dan
noodzakelijk en niet alleen bij dwarswind, maar vaak door de wens
van de loods kortstondig in de brugopening te verkeren. Redenen
hiertoe kunnen zijn het overige scheepvaartverkeer, het wegverkeer
dat wacht voor de geopende brug, het verkleinen van de drifthoek
van het windgevoelige schip en de beperkte oriëntatiemogelijkheden
van de loods ten aanzien van de bewegingen van het schip tijdens de
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brugpassage. Tijdens de brugpassage is het namelijk moeilijk te
schatten hoe het schip ligt t.o.v. de wal.
Hoewel soms een sallog of doppler log tijdens de vaart kan worden
afgelezen, kontroleert de loods de gemiddelde vaarsnelheid aan de
tijd van passage van bruggen etc.
Een slecht geballast schip in kombinatie met dwars wind noodzaken
vaak tot een grotere vaarsnelheid dan wenselijk. Het juist ballasten in samenhang met windkonditie en sleepbootassistentie blijft
een enigszins arbitraire zaak waarop ook Rijkswaterstaat weinig vat
heeft. Dit wordt grotendeels overgelaten aan de scheepsleiding.
Bij het aanlopen van de Westbuitenhaven vanaf de Schelde kan de
verkeerspost zonodig de vaarsnelheid meten, maar elders is de loods
grotendeels aangewezen op schattingen, tenzij een werkende scheepslog wordt afgelezen.
Afvarend in ballast zal vaak sneller worden gevaren dan in geladen
konditie. Schepen die de brug van Sluiskil zijn gepasseerd gaan hun
snelheid aanpassen aan het aanlopen van de sluis, waarbij ook de
achtersleepboten gaan tegenhiggen. Met een snelheid van ca. 4 kn
zal de Zevenaarhaven door een bulk carrier in ballast worden gepasseerd. Bij weinig dwarswind zal de sluis met 2 A 3 kn worden genaderd en bij harde dwarswind met ca. 1 knoop waarbij de achtersleepboten de overmatige vaart eruit zullen trachten te trekken. Bulk
carriers die uit de Zevernaarhaven of Massagoedhaven in Terneuzen
vertrekken, kunnen daar op het kanaal zwaaien en met beginsnelheid
o de afstand van ca. 1 mijl tot de Westsluis gaan afleggen.
Car carriers komen soms met grotere snelheid (6 knopen) in de Westbuitenhaven en kruipen dan de sluis in nadat de vaart er praktisch
geheel is uitgehaald met de hoofdmotor en sleepboten. Dit laatste
gebeurt ook bij een afvarende car carrier die zo nodig eerst wordt
opgevangen door de duwbak fender bij het Z.O. remmingwerk. Bij het
uitvaren van de Westsluis wordt meestal een flinke vaarsnelheid
gegeven aan een car carrier om niet tegen de brug bij de uitgang
van de sluis te driften.
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4.7. Gewoonten met betrekking tot de te volgen baan
Opvarend worden bulk carriers en car carriers bij het naderen en
invaren van de Westbuitenhaven beïnvloed in het bochten door de
stroom op de rivier.
Voor stroom varende is men genoodzaakt tot een snelle draai vlak
langs de bovenstroomse hoek teneinde goed in de lichtenhijn te
geraken en niet aan de overkant van het vaarwater.
Tegen stroom varende zal men wat later gaan bochten met minder
grondsnelheid en toch voldoende druk op het roer om het achterschip
tegen de stroom rond te krijgen. Als er geen of weinig wind staat
zal men daarna direkt kunnen oplijnen voor de sluis.
Bij dwarswind zullen vooral ballast schepen en car carriers de
loefzijde gebruiken om de sluis te naderen. Bij het binnenvaren van
de sluis moet de car carrier oostelijk van de sluisas zitten in
verband met de bufferbak die aan de westelijke sluismuur ligt.
Afvarende bulk carriers in ballast volgen in grote lijnen dezelfde
taktiek voor het naderen en binnenvaren van de sluis. Bij het naderen van de sluis met dwarswind wordt opgelijnd aan loefzijde, zodat
er bij het binnenvaren van de sluis enige manoeuvreerruimte is,
waardoor het schip enigszins weggezet mag worden naar lijzijde
zonder direkt in aanraking te komen met de sluiskonstruktie.
In de praktijk kan het ophijnen aan de loefzijde bemoeilijkt worden
door aldaar aan de meerstoelen afgemeerde schepen.
Door een aantal loodsen is gerapporteerd dat kleinere schepen bij
het binnenvaren in de sluis de neiging hebben het midden op te
zoeken, ook al vindt het binnenvaren vlak langs de sluismuur
plaats. Dit verschijnsel is eveneens waargenomen tijdens de observatiereizen van de MARIN waarnemer. De loodsen wijten dit verschijnsel (althans gedeeltelijk) aan de werking van het
luchtbellenscherm.
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Bij car carriers zijn 2 loodsen verplicht bij het aan- en binnenlopen van de Westbuitenhaven, de passage van de Westsluis en de vaart
op het Kanaal Terneuzen naar Gent, Nederlandse gedeelte. De taakverdeling is hierbij niet vastgelegd en geeft soms aanleiding tot
verwarring.
Bij het binnenlopen van de Westsluis neemt iedere loods een brugvleugel voor zijn rekening waarbij de le loods manoeuvreert en de
2e loods observeert of waarschuwt. De 2e loods kan daarbij ook zelf
orders aan een sleepboot geven.
Bij de passage van de bruggen in Sluiskil, Sas van Gent en Zelzate,
stellen de le en 2e loods zich ook weer op de brugvleugels op aan
verschillende boorden van het schip.
De loods die een schip naar Terneuzen beloodst brengt dat schip
altijd in de Westsluis, zelfs als de assistent loods een ervaren
kanaalloods is en de le loods een rivierloods met heel weinig ervaring te Terneuzen. Zo trad de 2e loods tijdens de loodsreis op de
ANIARA op 7 mei 1985 als souffieur op van de le loods, die in Terneuzen onbekend was met car carriers (zie bijlage 1)
Volgens de loodsdiensten betreft het hier een uitzonderingsgeval.
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5. KANTTEKENING BIJ DE GEHANTEERDE PROCEDURES
5 .1. Loodservaring
In een aantal gevallen worden minder ervaren rivier- en zeeloodsen
belast met de navigatie van schepen naar en in de Westsluis van
Terneuzen. Door specialisatie en routine kunnen risiko's echter
beperkt worden. Hier ligt ook een verschil tussen nederlandse en
belgische loodsen. De Nederlandse loodsen hebben in het algemeen
minder ervaring met het manoeuvreren met grote schepen naar en in
de Westsluis van Terneuzen.
5.2..-Taakverdelin2_t22222 loodsen
Een car carrier behoort volgens de voorschriften twee loodsen aan
boord te hebben. Er bestaat echter in de praktijk geen duidelijkheid over de taakverdeling tussen de twee loodsen. De waarnemer van
MARIN heeft gekonstateerd dat over de taakverdeling verschillende
meningen bestaan bij de loodsen.

De taakverdeling tussen loods en roerganger wordt sterk bepaald
door de aan- en afwezigheid van ervaren kanaalstuurders.
Wanneer de roerganger een ervaren kanaalstuurder is zal de loods,
in het algemeen, minder orders geven en in feite een deel van zijn
taak delegeren aan deze kanaalstuurder. Dit kan ertoe leiden dat
ook de kontrole van de loods over de stuurtaak vermindert. Dit in
tegenstelling tot de situatie, waarin een matroos voor het beloodste schip als roerganger optreedt.
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5.4. Sleepbootassistentie
De sleepbootassistentie vindt tot nu toe plaats met schroefsieepboten, die minder manoeuvreerbaar zijn dan Voith-Schneider sleepboten
of Z-Peller boten. Deze laatstgenoemde sleepboten worden o.a. in de
Antwerpse dokken, Rotterdam - Europoort en in Ijmuiden gebruikt.
De sleepbootmaatschappij U.R.S. heeft in 1985 een Z-Peller boot in
Terneuzen gestationeerd.
5.5. Sleeptrossen
Het komt voor dat een loods van de scheepsleiding te horen krijgt
dat er geen sleeptros van de sleepboot gebruikt zal worden maar een
tros van het zeeschip zelf. Laatstgenoemde tros is vaak van mindere
kwaliteit en sterkte zodat loods en sleepbootkapitein dan bevreesd
zijn dat de tros zal breken. Deze tros wordt dan ontzien wat ten
koste kan gaan van de manoeuvre.
5.6. Ballastdiepgang
Voor bovenmaatse schepen gelden eisen voor de ballast vaart.
Bij andere schepen die het Kanaal Gent-Terneuzen en de Westsluis
bevaren zijn er geen verplichtingen ten aanzien van ballast diepgangen. De scheepsleiding op zulke bulk carriers zouden daar zelf
meer aandacht aan moeten besteden, zeker bij harde dwarswind en
beperkte sleepbootassistentie.
Een uitzonderlijk grote trim is ook een bezwaarlijke zaak, omdat
dit een grotere dode hoek v6r het schip tengevolge heeft.
5.7. Reisvoorbereiding
Tijdens de observatiereizen kwam het voor dat een kanaalloods een
schip met Panamax breedte pas in een laat stadium als een Panamax
schip onderkende omdat hij niet eerder naar de breedte had g&informeerd. Deze informatie kon daarom pas in een laat stadium bij de
planning van de manoeuvre in beschouwing worden genomen.
Hoe krapper de veiligheidsmarges, hoe meer informatie de loods moet
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opvragen aan boord en aan externe bronnen. Niet alleen scheepsgegevens, maar ook bijzonderheden over weer en wind. Niet iedere loods
op het Kanaal Gent-Terneuzen anticipeert daarop voldoende.
Het is gebleken dat loodsen niet wisten op welke wijze gemanoeuvreerd werd met de hoofdmotor van het schip, n.l. met de hand door
een machinist of automatisch, bridge controlled. Men vraagt er
meestal niet naar en zal daardoor niet voorbereid zijn op de gevolgen van machinestoringen en misstarten in geval van automatische
bediening van de hoofdmotor. Het is zelfs mogelijk in het geval van
automatische bediening dat een werktuigkundige niet aanwezig is in
de machinekamer als een machinestoring of een storing in het automatische systeem zich voordoet. Het starten van een motor op b.v.
achteruit vindt bij automatische bediening vaak plaats met een
krappe hoeveelheid startlucht hetgeen aanleiding kan geven tot
misstarten.
Bij het naderen van bijv. een sluiscomplex kan dit tot extra
risiko's leiden.
Bij de handbediening van de hoofdmotor zal in het algemeen met een
ruime portie startiucht worden gewerkt waarbij de kans op misstarten veel kleiner is.
5.8 Car Carrier
De procedure van de loods op een car carrier die de Westsluis verlaat, is in het algemeen om het windgevoelige schip met relatief
grote snelheid snel de klapbrug bij de uitgang van de sluis te
laten passeren. Dit om te voorkomen dat het schip die brug zal
raken. Het passeren van de brug bij het invaren van de sluis met
een car carrier gebeurt gewoonlijk zeer behoedzaam en langzaam.
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6. KONKLUSIES MET BETREKKING TOT DE OPZET VAN HET SIMULATORr?Trw

7(v1'I(

6.1. Loodsen
Zowel Belgische als Nederlandse loodsen beloodsen bulk carriers van
30.000 en 80.000 DWT door de Westsluis. Het aandeel van de Belgische loodsen hierin is aanzienlijk groter dan dat van de Nederlandse loodsen. Dit geldt zeker ten aanzien van de grootste bulk
carriers. De Belgische superloodsen hebben hierin ongetwijfeld meer
ervaring opgedaan dan de Nederlandse loodsen. De Nederlandse loodsen beloodsen relatief meer kleinere bulk carriers dan grotere. Het
is mogelijk dat de mate van ervaring met bepaalde typen schepen van
invloed is op het aantal schadevaringen. Het simulatoronderzoek kan
daar misschien meer inzicht in geven.

Het te programmeren vaartrajekt van ca. 1 mijl voor afvarende ballast schepen wordt met harde dwarswind met geringe snelheid afgelegd. Met ZW wind, kracht 7, zal zeer behoedzaam de sluis moeten
worden genaderd en binnengevaren, waarbij de snelheid mogelijk niet
meer dan 1 knoop zal bedragen. Dit zal daarom meer simulatortijd
vergen dan een konditie met geringere windkracht.

In het onderzoek dient de 30.000 DWT bulk carrier geassisteerd te
worden door maximaal 2 sleepboten. De 80.000 DWT bulk carrier wordt
onder alle kondities geassisteerd door vier sleepboten.
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Voorgesteld wordt om volgens onderstaand schema te werk te gaan in
het simulatoronderzoek.

Schip
Windkracht
Bft 5
Bft 5 á 6
Bft 6

7

Bft 7

30.000 DWT

80.000 DWT

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

x
x
x
x
x
x

20
20
20
30
30
30

T voor
T achter
T voor
T achter
T voor
T achter

2 x 20 T voor
1 x 30 T achter

x 20 T,
x 30 T,
x 20 T,
x 30 T,
x 20 T,
x 30 T,

lijzijde
loefzijde
lijzijde
loefzijde
lijzijde
loefzijde

2 x 20 T, lijzijde
2 x 30 T, loefzijde

6.4. Positie loods van de loods
Vooral op de grote bulk carriers zal de loods zowel de brugvieugel
aan de loefzijde als aan de lijzijde gebruiken om de sluis te naderen en daarna af te meren. Dit heeft nogal wat konsekwenties voor
het te presenteren buitenbeeld.
6.5. Samen schutten
De 30.000 DWT bulk carrier zal in sommige gevallen met andere schepen samen geschut worden. Dit zal de manoeuvre beïnvloeden.
6.6. Luchtbellenscherm
De kleinere bulk carriers (ca. 30.000 DWT) hebben de neiging de as
van de sluis als eindpositie op te zoeken. Dit wordt geweten aan de
aanwezigheid van het bellenscherm. Aan dit effekt zal de nodige
aandacht moeten worden besteed ten behoeve van het simulatoronderzoek.
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6. 7.Kanaalstuurders
Het verdient aanbeveling geen kanaalstuurders in het onderzoek te
laten meedoen omdat de aanwezigheid van kanaalstuurders behalve bij
car carriers niet voorgeschreven is en de kanaalstuurder de taak
van de loods vergemakkelijkt.

_2!
De schepen zullen voldoende ver in de sluis moeten zijn met een
zeer geringe vaarsnelheid en in gestrekte positie om de manoeuvre
verantwoord te kunnen beëindigen op de simulator.
Wageningen, Juni 1986.
MARITIEM RESEARCH INSTITUUT NEDERLAND

Ir J.B.H. Suyderhoud
Hoofd Maritime Operations

JP/GW/NS-105
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Afvoer
in ton

Aanvoer
in ton
1983

1982

1982

1983

ERTSEN EN METAALRESIDUEN
IJzererts
Non-ferro ertsen
Schroot en slakken

5.408.741 4.551.488
296.349
250.574
12.425
27.623

-

-

21.900
112.066

7.007
111.269

Totaal

5.671.740 4.875.460

113.966

118.276

Steenkolen
Cokes

1.720.716 2.719.414
247.253
60.651

250.529
22.936

46.105
1.381

Totaal

1.781.367 2.966.667

273.465

47.486

GRAAN

3.386.015 3.809.064

2.119.893

VASTE BRANDSTOFFEN

1.331.318

Tabel 1: Aan- en afvoer van buikgoederen in de haven van Gent in de
jaren 1982 en 1983.
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1975: 88
1976: 144
1977: 142
1978: 166
1979: 182
1980:
1981:
1982:
1983:

181
194
246
232

Tabel 2: De groei van het aantal schepen met een draagvermogen
groter dan 50.000 DWT in de haven van Gent.

Rapport No. 06258-1--MO
Maritiem Research Instituut Nederland

Klassen
(draagvermogen)

Aantal

10.000
10.001 - 15.000
15.001 - 20.000
20.001 - 25.000
25.001 - 30.000
30.001 - 35.000
35.001 - 40.000
40.001 - 45.000
45.001 - 50.000
50.001 - 55.000
55.001 - 60.000
60.001 - 65.000
65.001 - 70.000
70.001 - 75.000
75.001 - 80.000
80.001 - 85.000

3.045
102
95
79
82
61
37
12
9
21
25
67
37
31
48
3

Totaal

3.754

Tabel 3: Schepen aangekomen in Gent in het jaar 1983, naar
draagvermogen (DWT)
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Bijlage 1

Verslagen van de observatievaarten.
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LOODSREI S
m.s. "DOCEALFA" van Sidmar te Gent tot in de Westsluis van Terneuzen op 31 maart 1985.
DOEL: Studie van de procedure en manoeuvres bij het aan- en binnenlopen van de Westsluis met een grote bulkcarrier in ballast kondit ie.
TTr,Im flfflfTtfl

Scheepstype

: Dry bulk carrier

Naam
Thuishaven
Rederij
Motorvermogen

:
:
:
:
:
:
:
:

Schroef
Boegschroef
Roer
Bouwjaar

DOCEALFA
Rio de Janeiro, Brazilië
Decenave
17.960 BHP
Enkel en vast
Geen
Enkel
1980

GRT
DWT
Lengte over alles
max. Breedte

: 42.853
75.600

Holte
Diepgang voor
Diepgang achter
Beladingstoestand

:
:
:
:

:

:241,87 m
: 32,26 m
18,72 m
6,40 m
6,80 m
Ballast

MACHINESTANDEN ETC. (Seaspeed: 15 knopen).
Manoeuvreersnelheid

RPM

AHEAD

ZEER LANGZAAM

40
60
85
100

5,5
8,2
11,6
13,6

LANGZAAM
HALVE KRACHT
VOLLE KRACHT

ASTERN
kn
kn
kn
kn

3,0
4,5
6,4
7,5

kn
kn
kn
kn
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KANAALKLASSE: Dit schip behoort tot de Gentse kategorie superschepen van 15.000 BRT en meer waarvoor een geklasseerde loods (super
klasse) wordt aangewezen. Een beginnend superloods heeft momenteel
ongeveer 12 jaar loodservaring in de kleinere tonnemaat. De
DOCEALFA kan ook praktisch gerekend worden tot de kategorie "Bovenmaatse Schepen" met een LOA tussen 245 en 256 m en/of max. breedte
van 33 tot 34 m. De DOCEALFA en haar zusterschepen zijn regelmatige
bezoekers van de haven van Gent waar ze kolen en ijzererts aanleveren bij Sidmar en granen bij Eurosilo.
Ze vertrekken dan in ballast uit Gent evenals de meeste overige
grote bulkcarriers.
Reis met de "DOCEALFA" van Sidmar tot in de Westsluis.
Het vertrek van het schip was voorzien om 11.00 uur. De MARIN waarnemer kwam om 09.00 uur aan boord in de zgn. opklaarperiode van de
lossing. Deze observatiereis was ingeleid door het nautisch diensthoofd van de Gentse Loodsdienst. Het vertrek werd o.a. wegens reparatie aan de hoofdmotor uitgesteld tot 14.00 uur.
HET WEER: De verwachting voor die dag van het KNMI was regen in de
ochtend, later opklaringen, wind ZW kracht 7.
VERTREK: De diepgangen voor en achter ware respektievelijk 6,40 m
en 6,80 m (zoet water). De wind was ZW, kracht 5-6.
De loods van de loodsdienst Gent was niet geheel tevreden met de
door hem afgelezen diepgang. Hij vertrouwde erop dat de scheepsleiding zou doorgaan met ballasten.
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SLEEPBOTEN: Assistentie door 4 sleepboten werd verleend op het
gehele trajekt tot in de Westsluis. Werkelijke sleepbootakties
vonden plaats tijdens het ontmeren, tijdens de vaart achteruit naar
Sidmar-Noord en tijdens het zwaaien aldaar op het breedste deel van
het Kanaal met een kleinste vrije zwaairuimte van 400 m.
Daarna kwamen de sleepboten weer tot aktie na het passeren van de
brug te Sluiskil bij het aan- en binnenlopen van de Westsluis.
Sleepbootposities:vOOr aan SB de "ZEELAND" - 20 T trekkracht
voor aan BB de "JACQUES LETZER" - 32 T trekkracht
achter aan SB de "HOLLAND" - 20 T trekkracht
achter aan BB de "WANDELAAR" - 21 T trekkracht
Aan de loefzijde assisteerden dus de sterkste sleepboten. Alle vier
gebruikten ze de eigen sleeptros, hetgeen regel is. De sleeplengte
was voor de voorboten ca. 30 m en voor de achterboten ca. 50 m en
de tros stond dan uit vanaf ongeveer de halve scheepslengte van de
sleepboot. Alleen tijdens de kanaalvaart werd door de achterboten
die tros op de kop genomen. Bij het aan- en binnenlopen van de
Westsluis worden de sleeptrossen waar nodig ingekort.
AANTAL SLEEPBOTEN: Bij bovenmaatse schepen zijn 4 sleepboten verplicht gesteld voor de vaart op het Nederlandse gedeelte van het
Kanaal. op dit zelfde deel is voor schepen boven 30.000 DWT een
sleepboot verplicht. Onder die tonnemaat geldt geen sleepbootverplichting. Bij het opvaren naar Terneuzen en Gent kan de loods
gewoonlijk, in overleg met de kapitein, bijtijds het aantal en de
sterkte van de sleepboten bepalen. Bij vertrek uit Gent naar Terneuzen afvarend wordt deze zaak veelal alleen afgehandeld door de
kapitein, agent en sleepbootmaatschappij zonder veel inspraak van
de loods. Dit terwijl de sleepbootassistentie van groot belang is
voor een veilige passage van sluis en bruggen, zeker voor de grotere schepen.
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KANAALVAART EN KOMMUNIKATIE
De loods van de "DOCEALFA" had kontakt met de sleepboten, verkeerspost en sluis via zijn portofoon. De scheepsmarifoon werd soms door
de scheepsleidi-ng gebruikt voor de kommunikatie tussen het stuurhuis en de bak en niet voor externe berichten. Na het passeren van
de Belgisch-Nederlandse grens maakte de loods kontakt met Terneuzen
en vernam toen dat de "DOCEALFA" zonder vertraging de Westsluis zou
kunnen binnenvaren.
Instrukties aan de sleepboten werden door de loods in algemene zin
gegeven met een grote vrijheid aan de sleepbootkapitein. De sleepboten werden met hun naam aangeduid en niet met hun positie t.o.v.
het geassisteerde schip. De laatste methode is soms veiliger. Bij
het naderen van de Westsluis werden de voorsleepboten tevens ingeschakeld om afstanden tot het sluiskomplex door te geven aan de
loods.
BRUGBEZETTING. De brugbezetting was: kapitein, iste stuurman,
loods, cadet bij de telegraaf, ingehuurde bootsman als roerganger,
waarnemer van MARIN. De kommunikatie tussen de loods en de scheepsleiding was in het Engels, soms met enig onbegrip van de Braziliaanse kant, zeker bij de cadet. Orders van de loods aan de roerganger gebeurden in het Nederlands en in het Engels.
ROERGANGER EN STUREN. Deze kanaalstuurder deed dit werk nu een paar
jaar. Bij helder zicht, zoals in dit geval, stuurt hij bij dag en
nacht niet op koers maar op middenvaarwater, zich oriënterend op
walmerken vooruit, bruggen etc. Alleen bij slecht zicht wordt op
koers gestuurd. Met de heersende sterke dwarswind was het advies
van de loods: Hoog aanhouden, onder een opstuurhoek. Bij het naderen van de Westsluis, na Sluiskil, varend met geringe snelheid,
werden door de loods roerorders gegeven: hard stuurboord/bakboord
en midscheeps.
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NAVIGATIE-/MANOEUVREERMIDDELEN. De volgende middelen waren aanwezig: stuurgerei, gyrokompas, roerstandaanwijzer, machinetelegraaf
(handmanoeuvreren in MK), Doppler log, RPM indicator, radar (niet
gebruikt), marifoon, windmeter. Door de loods konden op de brugvleugel roer- en machinestand rechtstreeks worden gekontroleerd.
Hij wist geruime tijd niet dat op dit schip uitsluitend met de hand
gemanoeuvreerd kon worden en niet automatisch. De laatste methode,
bridge control, is vaak riskant tijdens het manoeuvreren.
VAARSNELHEID
Kontrole op de vaarsnelheid werd door de loods uitgeoefend door de
tijden van brugpassage te noteren en verder op zicht te gissen. Na
een late ontdekking van de Doppler log werd ook daar soms op gekeken. Duidelijk werd dat ook deze loods gewoonlijk met een gemiddelde snelheid rekent tijdens de vaart op het Kanaal, waar het Politiereglement rekent met maximale snelheden voor het Nederlandse
gedeelte. De maximale snelheid van ongeveer 6 knopen werd bij de
passage van de brug te Sas van Gent met ongeveer 2 knopen overschreden op telegraafstand Halve Kracht. Ter hoogte van de Zevernaarhaven in Terneuzen werd de vaart uit het schip gehaald door
machinestand Langzaam Achteruit. Daarna werd met ZLV en STOP de
sluis genaderd, waarbij ook de sleepboten assisteerden met vaartregeling en het in positie houden van het schip. Bij het invaren van
de sluis werden de achtersleepboten gebruikt om het schip af te
stoppen zonder achteruit slaan van het zeeschip.
AANLOOPMANOEUVRE WESTSLUI S
De sluis in Terneuzen werd behoedzaam genaderd met zeer geringe
snelheid, vanaf de Massagoedhaven niet meer dan wandeltempo. De
dwarswind, WZW 5 tot 6, samen met een niet optimale ballast konditie van het schip, noopten vaak tot maximale sleepbootassistentie.
Het koste vooral veel moeite het hoge achterschip aan de westkant
van het Kanaal te krijgen en te houden.
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Rustig overleg tussen loods en sleepbootkapiteiflS resulteerde in
een succesvolle aan- en inloopmanoeuvre van de Westsluis onder
moeilijke windkondities. Daarbij werd het zeeschip tot kort voor de
sluis vlak langs de westelijke meerstoelen geleid en door de voorsleepboten de sluismond in gedirigeerd. Een oriëntatiepunt voor de
loods tijdens deze manoeuvre was vooral de westelijke sluismuur aan
de loefkant en de verandering van aspekt bij dwarsscheepse verzetting van het zeeschip.
KRITERIUM VOOR HET AFBREKEN VAN DE AANLOOPMANOEUVRE
De loods van de "DOCEALFA" zou afzien van het binnenlopen van de

sluis als de sleepboten niet meer in staat zouden zijn het schip
goed opgelijnd en praktisch parallel met de sluismuren te houden.
Dan zou hij op een gegeven moment besluiten achteruit te varen en
ergens een wachtplaats zoeken. Een dergelijke beslissing zal door
de ene loods eerder worden genomen dan door de ander. Bij een optimale ballast konditie van het zeeschip en voldoende sleepbootassistentie zou een groot schip met een westelijke wind, kracht 7, nog
de sluis binnen kunnen lopen, aldus de Gentse dienstleiding van de
loodsdienst.
KONKLUSIE UIT DE LOODSREIS VAN DE "DOCEALFA"
Bij windkracht 8 worden geen schepen in de Westsluis geschut omdat
men dan de bruggen aldaar niet meer bedient. Het schutten van ballast schepen met een dwarswind minder dan 8 Bft moet geschieden met
voldoende sleepboten en sleepbootvermOgen voor de heersende windkracht en windoppervlak van het te assisteren zeeschip. Voor grotere zeeschepen is het daarom zeer belangrijk dat ze voldoende geballast zijn om veilig de sluis te kunnen naderen en binnenvaren.
Een situatie van "wait and see" is hierbij niet erg wenselijk.
Bovendien zou een loods meer informatie moeten bezitten over het
weer, manoeuvreer- en overige relevante scheepsgegeveflS voordat hij
met de loodsreis begint. Het aan- en binnenlopen van de Westsluis
door de "DOCEALFA" werd beheerst en met zeer matige vaarsnelheid
uitgevoerd.
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TIJDSCHEMA
14.15
14.45
15.15
15.23
16.01

uur:
uur:
uur:
uur:
uur:

ontmeren bij Sidmar, 4 sleepboten
gezwaaid over stuurboord
passage brug Zelzate, ZLV en LV
passage brug Sas van Gent, HKV
passage brug Sluiskil, LV, vaart 6,5 kn.

16.03 uur: STOP
16.05 uur: ZLV want schip stuurt niet meer
16.08 uur: STOP, vaart 5,5 kn en sleepbootassistentie
16.13 uur: LA, vaart 4,0 kn.
16.15 uur: STOP, vaart 2 kn.
Dwars van de Massagoedhaven van Terneuzen wordt de vaart praktisch
uit het schip gehaald, middenvaarwaters.
16.20 uur: ZLV, met behulp van de sleepboten naar de westkant van
het Kanaal tot bij de meerstoelen.
16.30 uur: het voorschip bij meerstoelen 11 en 12.
16.43 uur: het voorschip op 30 m van het remmingswerk aan de
ZW-kant van de Westsluis.
16.45 uur: LA, vaart het het schip, voorschip gebekt.
16.48 uur: het schip half in de Westsluis.
17.00 uur: het schip gemeerd in de Westsluis, met de 2 voorsleepboten samen geschut en de waarnemer van MARIN aan boord.
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LOODSREI S
m.s. "MANILA PEACE" van Ovet in de MassagoedhaVen, Terneuzen tot in
de Westsluis van Terneuzen, 5 april 1985.
DOEL: Studie van de procedures en manoeuvres bij het aan- en binnenlopen van de Westsluis met een grotere bulk carrier in ballast
konditie.
u'm

Ct'1-TTP

Scheepstype

Dry bulk carrier (7 ladingruimen)

Naam
Thuishaven
Rederij
Motorvermogen
S ch ro e f
Boegschroe f

MANILA PEACE
Manila, Filipijnen

Roer
Bouwjaar
GRT
DWT
Lengte over alles
max. Breedte
Holte
Diepgang voor
Diepgang achter
Be ladingstoestand

M.B.C., Inc.
13.100 BHP
Enkel en vast
Geen
Enkel
1981
29.781
61.190
:223,15 m
32,26 m
17,91 m
4,l5m
7,37m
Ballast

MACHINESTANDEN ETC. (Seaspeed: 14,7 kn, RPM max.: 119)
manoeuvreersnelheid
ZEER LANGZAAM

RPM AHEAD
5,0 kn
40
6,5 kn
50
9,0 kn
70
10,5 kn
80

LANGZAAM
HALVE KRACHT
VOLLE KRACHT
Het kritisch toerental: 50-57 RPM

ASTERN: als AHEAD
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Het m.s. "MANILA PEACE", een bulk carrier in ballast van de grotere
Kanaal klasse, vertrok uit de kolenhaven van Ovet met de volgende
diepgang in light ballast konditie: voor 4,15 m, achter 7,37 m.
Heersende wind: ZZO kracht 5. Nederlandse loods, en de gezagvoerder
was een Filipijn, evenals alle andere opvarenden van het Schip.
Indien ook Ruim 4 geballast werd, het enige ballastruim, dan zou de
gem. diepgang met ca. 1,50 m toenemen, volgens de kapitein. Bij een
achterdiepgang van minder dan 6,90 zou de schroef gedeeltelijk
boven water komen.
VERTREK. Het vertrek was gepland om 13.30 uur, maar dit werd uitgesteld in verband met ander verkeer in het Kanaal en de Westsluis.
De afstand van de Massagoedhaven tot de sluis is gering, ca. 1
mijl. De vrij geringe voordiepgang van "MANILA PEACE" werd onder de
gegeven omstandigheden voldoende bevonden door de loods. Hij vroeg
bij vertrek de windgegevens via zijn portofoon op aan de Verkeerspost Terneuzen.
SLEEPBOOTASSISTENTIE
Voor aan SB: "JACQUES LETZER", trekkracht 32T
Voor aan BB: "LEIE", trekkracht 22 T, midden achter: "MICHEL GERLING" trekkracht 43T.
Sleeptrossen van de sleepboten, lengte: voor ca. 30 m, achter ca.
40 m.
BRUGBEZETTING. Kapitein, stuurman, matroos, loods, roerganger, 2
waarnemers:
n van het Waterloopkundig Laboratorium en één van
MARIN.
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BRUGUITRUSTING. Gyrokornpas, stuurgerei mcl. roerstandaanwijzer,
RPM indicator, windmeter, radar (niet in bedrijf), log (defekt),
marifoon, telegraaf.
MANOEUVRE. De "MANILA PEACE" moest gezwaaid worden in het Kanaal
teneinde de Westsluis te kunnen aanlopen. Hoewel "bridge control",
dus automatische bediening van de hoofdmotor, mogelijk was, verkoos
de hoofdmachinist (niet de kapitein) "manual" te manoeuvreren. De
loods had daar geen kennis van en ook niet van de scheepsbreedte
die hij kort voor de sluis pas opvroeg aan de kapitein en toen het
antwoord kreeg: Panamax.
Met de 3 sleepboten vast werd om 14.50 uur begonnen met ontmeren,
hetgeen 10 minuten duurde.
Toen werd het schip d.m.v. sleepboten van de kant en in achterwaartse beweging gebracht. De instrukties van de loods aan de
sleepboten waren gericht wat betreft richting en kracht en werden
gegeven via zijn portofoon.
15.08 uur: het achterschip in het Kanaal, vrij van de hoek van de
Ovet-kade. De sleepboten doen het schip zwaaien over BB,
zonodig met gebruik van de hoofdmotor en het roer van de
"MANILA PEACE".
15.17 uur: Het schip is gezwaaid, ZLV
15.22 uur: De scheepsbrug is bij de boek van de kade van Ovet, maar
aan SB-zijde van het vaarwater. Orders aan de roerganger: beetje/hard SB/BB en midscheeps, maar geen
tussenliggende roerhoeken. Snelheid: schatten dwarsop,
geen log beschikbaar.
15.26 uur: STOP, de sleepboten werken het schip meer middenvaarwaters.
15.33 uur: ZLV scheepsbrug bij meerstoel 10, schip opgelijnd midden van de Westsluis.
15.36 uur: LV, scheepsbrug bij meerstoel 4, koers: rechtzo, dat is
337 graden kompas.
15.37 uur: ZLV, bij meerstoel 2.
15.38 uur: voorsteven in de sluis, hard SB, hard BB
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15.39 uur: STOP.
15.40 uur: ZLV, schip in de sluis en achtersleepboot: trek vaart
eruit.
15.41 uur: LA.
15.42 uur: HKA - STOP.
15.50 uur: "MANILA PEACE" gemeerd in de Westsluis, achtersleepboot wordt niet meer gebruikt. De waarnemers gaan
van boord.
BEOORDELING VAN DE MANOEUVRE EN DE VOORBEREIDING
De loods liet na zich op de hoogte te stellen van de manoeuvreerprocedure tussen scheepsbrug en machinekamer.
Deze procedure was een belangrijk gegeven voor de loods, ook i.v.m.
zijn speciale wijze van manoeuvreren (op de hoofdmotor met enige
snelheid de Westsluis invaren) waarbij men zeker op het achteruit
vermogen van de motor moet kunnen rekenen. "Bridge control" kan
vaak startmoeilijkheden ten gevolge hebben.
In een laat stadium verifieerde de loods de scheepsbreedte, de
belangrijkste maat voor de sluispassage. Zijn wijze van dirigeren
van de sleepboten was goed.
Opvallend was de bewegelijkheid van de loods bij het naderen van de
sluis waardoor een lichte indruk van onzekerheid werd gewekt. Zijn
wijze van manoeuvreren bij het binnenvaren van de Westsluis gaf de
indruk: "Ik druk het schip snel de sluis in, op eigen scheepsvermogen, met een hogere snelheid dan werkelijk noodzakelijk". Daarbij
werden maximale roeruitslagen gebruikt, zonder sleepbootassistentie, om gestrekt in de sluis te komen. Een enigszins "slingerende"
aanloop tot de sluis was het gevolg.
De wind was geen storende faktor bij het aan- en binnenlopen van de
Westsluis door het m.s. "MANILA PEACE".
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m.s. "MINERAL LUXEMBOURG" van de Put van Terneuzen tot in de Westsluis van Terneuzen op 10 april 1985.
DOEL. Studie van de procedures en manoeuvres bij het aan- en binnenlopen van de Westsluis met een grotere bulk carrier in geladen
konditie.
TTn.m flflryr n

Scheepstype

Dry bulk carrier (7 ladingsruimen)

Naam

MINERAL LUXEMBOURG

Thuishaven

Antwerpen, België

Rederij
Motorvermogen
Schroef
Boegschroe f

C.M.B.
17.400 BHP
Enkel en vast
Geen

Roer
Bouwjaar

Enkel
1977

GRT
DWT
Lengte over alles
max. Breedte

40.067
75.203
:241,87 m
32,26 m
16,72 m

Holte
Diepgang voor

:ca. 12 m
:ca. 13 m

Diepgang achter
Beladingstoestand

Geladen (± 90%)

MACHINESTANDEN ETC. (Seaspeed: 16,3 kn, RPM max. is 122).
manoeuvreersnelheid

RPM

kn

ZEER LANGZAAM

35

4,7

LANGZAAM
HALVE KRACHT
VOLLE KRACHT

45
55
85

4,0
7,3
11,4
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KATEGORIE SCHIP. De "MINERAL LUXEMBOURG" is een bulk carrier van de
Gentse superklasse. Met haar C.M.B. zusterschepen is ze een vaste
bezoekster van het Gentse havengebied waar ze o.a. kolen en ijzererts lossen bij Sidmar. Zoals bij vele andere geladen bulk carriers
die de Westsluis willen passeren, was lossing van een gedeelte van
de lading noodzakelijk teneinde de maximale toelaatbare kanaaldiepgang van 12,25 m zoetwater te bereiken. De lossing vond plaats op
de Westerschelde.
De "MINERAL LUXEMBOURG" kwam op 9 april 1985 ten anker in de Put
van Terneuzen waar 's-avonds met lossing van de lading ijzererts
werd begonnen. Daarna kwamen twee waarnemers van het Waterloopkundig Laboratorium en één van MARIN aan boord.
BRUGBEZETTING. Kapitein, stuurman, loods, roerganger en 3 waarnemers.
UITRUSTING. Kompas, stuurgerei, roerstandaanwijzer, windmeter, RPM
indicator, telegraaf, radar, log niet in gebruik, marifoon.
WIND ZW kracht 3.
LOSSING EN AANLOOP WESTSLUIS
Gewoonlijk moet een schip dat moet lichten op de Schelde en dan met
H.W. ten anker komt, met het daarop volgende H.W. de Westsluis
passeren. Soms is dan de lossing een race tegen de klok om het
eerstvolgende H.W. te halen. Dit kan een gehaaste aanloop van de
Westsluis ten gevolge hebben. Deze lossing met drijfkranen van de
"MINERAL LUXEMBOURG" in de Put van Terneuzen werd op tijd voltooid.
De aanvankelijke diepgang van 13,60 m was toen gereduceerd tot ca.
12 m. Op 10 april 1985 om 05.37 uur werd begonnen met anker
hieuwen, 5 lengtes ketting waren te water. Het anker werd moeizaam
ingehieuwd, waarbij machine- en sleepbootassistentie werd ingeroepen. De volgende sleepboten assisteerden:
Voor SB:
"ZEELAND", 20T trekkracht
Voor BB:
"JEROME LETZER", 35T trekkracht
Achter SE:
"JACQUES LETZER", 32T trekkracht
Achter BB:
"WAASLAND", 20T trekkracht.
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Te 05.57 uur was het anker thuis. Het schip lag toen in de vloedstroom op een westelijke koers. Toen werd koers 250 gestuurd door
de roerganger, een ingehuurde kanaalstuurder, en HKV gevaren op de
hoofdmotor. Het H.W. te Terneuzen was om 06.27 uur. De ondervonden
vloedstroom bedroeg ca. 1,5 kn. De loods was via portofoon en manfoon in kontakt met de sleepboten, de Verkeerspost, de roerganger
en de tegenkomende "HOEGH MUSKATEER" met het verzoek groen op groen
te passeren.
AUTOMATISCH MANOEUVREREN. De kapitein van de "MINERAL LUXEMBOURG"
verklaarde dat hij de risiko's van de "bridge control" erkende,
maar dat op de C.M.B. bulk carriers toch de voorkeur aan deze wijze
van manoeuvreren werd gegeven.
SLEEPTROSSEN. De C.M.B. bulk carriers worden bij sleepboot-assistentie op het Kanaal en door de Westsluis bijzonder behandeld wat
betreft het gebruik van sleeptrossen. In principe worden de trossen
van het zeeschip gebruikt om de extra kosten van sleepboottrossen
uit te sparen. Dit leidt soms tot het breken van de C.M.B. trossen,
een recente ervaring van de loods met een ander C.M.B. schip. Hij
sprak de hoop uit dat kapitein verstandiger zou zijn omdat hij als
loods anders niet met vertrouwen op sleepboothulp kon rekenen. Het
resultaat was dat de sterkere U.R.S. sleepboten hun eigen tros
mochten gebruiken en de zwakkere Muller-boten een scheepstros van
C.M.B. Dit had wel tot gevolg dat de "MAASLAND", mede door de uitgesproken angst voor de C.M.B. sleeptros, minder vermogen gebruikte
dan de loods eigenlijk wenselijk achtte.
HET NADEREN EN BINNENVAREN VAN DE WESTBUITENHAVEN
Vanaf 06.08 uur werd door de roerganger 260 gestuurd. De passeerafstand tot de Veerhaven in Terneuzen werd hierbij ongeveer 250 m.
Dit was te kontroleren op de scheepsradar die overigens niet werd
gebruikt voor de navigatie in het donker en helden vurenzicht.
Machinemanoeuvres: te 06.14 uur van HKV naar LV, te 06.15 uur ZLV,
te 06.22 LV en te 06.22 ook ZLV dwars van de Veerhaven. Om 06.32
bevond de bak zich dwars van het oostelijke licht van de haveningang, afstand ongeveer 1 scheepslengte.
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Hoewel de loods een plan had (eerst aan SB zijde oplijnen, dan op
laatste moment BB uit en achteruitslaand weer naar SB trekken),
werd dit niet duidelijk aan de roerganger meegedeeld.

op eigen initiatief zette de roerganger toen met Hard-BB roer
machine ZLV, de zwaai naar BB in. De geschatte vaart was toen ca. 3
knopen. De door de loods aan de Verkeerspost opgevraagde snelheidsmeting was in dat stadium niet meer mogelijk. om 06.38 uur was het
schip binnen de haven. Zonder instrukties van anderen liet de roerganger met roeruitslag 20 graden bakboord en hard bakboord het
schip in de lichtenlijn van de Westbuitenhaven komen en lijnde
daarna het schip op in het midden van de Westsluis, koers 153. om
06.45 uur en 06.49 uur werden resp. meerstoelen 2 en 14 gepasseerd
aan BB. Intussen was het daglicht geworden. Tijdens de zwaai over
BB de haven in behoefden de sleepboten geen daadwerkelijke assistentie te verlenen. Vanaf 06.28 uur totdat de voorsteven om 06.51
uur in de sluis kwam werd machinestand ZLV gehandhaafd. Daarna werd
met LV het schip tegen de stuwgolf in de sluis in geperst. Tegen
het plan van de loods moet toch nog LA gedraaid worden om het schip
op tijd gestopt te krijgen daar de "MAASLAND" niet voldoende mocht
achteruit trekken toen de C.M.B. sleeptros alarmerende geluiden
ging produceren. Roerorders werden tijdens het aan- en binnenlopen
van de Westsluis niet gegeven.
om 07.00 uur lag het schip gemeerd in de Westsluis alwaar de waarnemers van boord gingen. De schutting kort na H.W. duurde slechts
enige minuten en daarna voer de "MINERAL LUXEMBOURG" met 3 sleepboten door naar Sidmar.
INDRUK VAN DE MANOEUVRE. Het aan- en binnenlopen van de Westsluis
vanaf de Schelde werd zeer rustig beheerst uitgevoerd onder supervisie van de loods die slechts de telegraaf dirigeerde en het sturen volledig aan de Kanaalstuurder overliet. De kapitein van de
"MINERAL LUXEMBOURG" volgde nauwgezet de manoeuvres. De kommunikatie tussen kapitein, officieren en loods was in het frans, en met
de waarnemers in het Nederlands.
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M.S. "ZIEMIA KRAKOWSKA" van N.S.M. te Sluiskil tot in de Westsiujs
van Terneuzen op 26 april 1985.
DOEL
Studie van de procedure en manoeuvres bij het aan- en binnenlopen
van de Westsluis met een kleinere bulk carrier in geladen konditie.
rrrlm
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Scheepstype
Naam
Thuishaven
Rederij
Motorve rmogen
S ch ro e f
Boegschroe f
Roer
Bouwjaar
G RT
DWT
Lengte over alles
max. Breedte
Holte
Diepgang voor
Diepgang achter
Beladingstoestand

Dry bulk carrier (7 ladingruimen)
ZIEMIA KRAKOWSKA
Stetting Polen
Polish Steamship CO.
9600 BHP
Enkel en vast
Geen
Enkel
1971
16.028
: 23.792
187,20 in
22,97 in
14,00 in
9,45 in
10,00 m
Geladen
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MACHINESTANDEN ETC. (Full seaspeed: 15 kn bij 114,5 RPM)
Manoeuvreersnelhejd
ZLV
LV
HKV
VKV
Critical RPM 62-78

RPM
40
60
90
110

Loaded
5,0 kn
8,5
12,5
13,7

Ballast
5,3 kn
8,6
12,8
14,0

WEER. Kortstondige regen- en sneeuwbuien met doorgaans goed zicht.
Wind tijdens deze loodsreis Noord 6, afnemend 4.
BRUGBEZETTING. loods, kapitein, stuurman, roerganger en waarnemer
van MARIN.
De kornrnunikatie tussen loods en roerganger was in het Nederlands.
De kapitein had de waarnemer 's-morgens reeds meegedeeld dat hij er
de voorkeur aan gaf dat de loods zijn orders aan de roerganger in
het Engels zou geven in plaats van in het Nederlands. Roerorders,
slechts wanneer die door de loods wenselijk geacht werden: rechtzo,
beetje SB/BB, hard SB/BB.
De sleepbootorders werd in algemene termen gegeven.
BRUGUITRUSTING. Stuurgerei, gyrokompas, roerstandaanwijzer, RPM
indicator, telegraaf (alleen manual manoeuvreren mogelijk), 2 sets
marifoon waarvan 1 defekt, radar welke niet in bedrijf, sallog maar
niet in bedrijf.
VERTREK SLUISKIL. Het vertrek was gesteld op 11.00 uur. De
sleepboten "Michel Gerling" met 43 T trekkracht en "Georges Letzer"
met 23 T trekkracht kwamen bijtijds langszij. De beide waarnemers
van T.N.0.-I.Z.F., kwamen gelijk met de uitkiarende waterklerk aan
boord.
De kapitein vertelde dat zijn schip een week eerder door 2 sleepboten geassisteerd in Terneuzen/Sluiskil was gearriveerd. Bij een
eerdere gelegenheid was hij met een zusterschip in ballast met én

-
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sleepboot van Sluiskil (kolenkade) vertrokken naar de Westsluis
maar dat was hem niet goed bevallen. Hij had een achtersleepboot
toen gemist. Na lossing van de kunstmest in Wilmington zou voor
Polen suiker worden geladen in Cuba.
MACHINEREPARATIE. Tegen 1100 uur berichtte de hoofdmachinist dat
hij pas na enige uren reparatie aan de hoofdmotor in staat zou zijn
om te manoeuvreren. Het vertrek werd toen voor onbepaalde tijd
uitgesteld waarna de waarnemers van T.N.O.-I.Z.F. besloten definitief van deze loodsreis af te zien.
LOODSREIS SLUISKIL - WESTSLUIS TERNEUZEN
Om 16.00 uur werd de MARIN waarnemer telefonisch bericht door de
scheepsagent dat het m.s. "Ziemia Krakowski" om 18.00 uur zou vertrekken. Dit bleek uiteindelijk 19.00 uur te worden.
Tijdens het vertrek, de kanaalvaart en de sluispassage assisteerden
de volgende twee sleepboten: voor de "Maasland" met 20T trekkracht
en midden-achter de "Georges Letzer" met 27T trekkracht. De loods
was evenwel niet geheel tevreden met slechts deze beide sleepboten
en adviseerde een extra sleepboot hetgeen door de kapitein niet
noodzakelijk werd geacht.
De voorsleepboot assisteerde op ca. 30 m tros en de achterboot op
ca. 50 m tros. De roerganger was een ingehuurde kanaalstuurder die,
naar de kapitein meende, verplicht zou zijn. Om 19.15 uur was het
schip ontmeerd en werd begonnen met het zwaaien over BB in het
kanaal, geholpen door beide sleepboten, machine en roer. Een moeizame maar beheerste operatie die om 19.38 uur was voltooid.
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TIJDSCHEMA.
19.38 uur
19.41 uur
19.43 uur
19.53 uur

slaags, machine ZLV.
machine STOP, dwars van de kolenkade Sluiskil,
koers 345, roer Hard-SB
machine ZLV en
passage brug Sluiskil.
Een

duweenheid, 2 lege bakken breed, die bij het
zwaaien van het zeeschip door de Havendienstboot werd
tegengehouden, mede op verzoek van de loods, werd
tijdens de vaart in het nauwe gedeelte van het Kanaal
zonder overleg met de loods door de Havendienstboot
uitgenodigd tot passeren van het zeeschip hetgeen tot
een felle reaktie leidde van de loods via de radio.

19.57 uur

Radiokontakt werd door de loods onderhouden via zijn
portofoon en de marifoon.
De loods was bevreesd dat de batterij van zijn portofoon bijna leeg was, maar had geen middel tot kontrole
daarop.
machine STOP, nog v66r de Zevenaarhaven, bericht van
de Verkeerspost te Terneuzen: de Westsluis is enige
tijd niet vrij.

20.15 tot
20.38 uur
20.38 uur

20.58 uur

Schip gstopt dwars van de Massagoedhaven onder kontrole van beide sleepboten.
Sluis gereed, machine ZLV, 20.47 uur meerstoel nr.
19/BB.
Met afwisselend machine STOP-ZLV opvarend naar de
Westsluis, Schip alleen ge- en bestuurd door de roerganger met de achtersleepboot vaart regelend.
Voorsteven in de sluis, daarna wegzetten van het gehele schip naar BB bij het passeren van de bellenlijn.

21.12 uur

Schip gemeerd SE-zij in de Westsluis, als 2e schip.
Aan BB-zij, v66r de "Ziemia Krakoska" ligt de Groningse kuster "Viscount", LOA 65,84 m en max. breedte
10,93.

21.15 uur

Waarnemer van MARIN van boord.

-
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ORIENTATIE ROERGANGER. sturen alleen op midden vaarwater- midden
brugopening- midden sluisopening, maar niet op het kompas.
VAPiRSNELHEID geschat door de loods, maar was bij het naderen van de
sluis ca. 2½ kn, daarna gereduceerd door de achtersleepboot die
recht achteruit trok.
SPECIAAL ASPEKT samen schutten in de sluis. De kombinatie van schepen is dan ter beoordeling van de sluismeester.
KRITISCH PUNT. Het gebruik van sleepboten bij dit type schip onder
30.000 DWT is niet verplicht voorgeschreven.
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M.S. "HERA" van Sidmar-Gent tot in de Westsluis van Terneuzen op 30
april 1985.
DOEL
Studie van de procedures en manoeuvres bij het aan- en binneniopen
van de Westsluis door een kleinere bulk carrier in ballast konditie.
HET SCHIP
Scheepstype

Dry bulk carrier (3 laadruimen, 5 luiken)

Naam
Thuishaven
Rederij
Motorve rrnogen

HERA
Monrovia
Hera Corp.
7000 BHP

Schroef
Boegschroe f
Roer
Bouwjaar

Enkel en vast
Geen

GRT
DWT
Lengte over alles
Max. breedte
Holte
Diepgang voor
Diepgang achter
Beladingstoestand

Enkel
1963
17.927
29.465
: 185,25 in.
24,08 m.
14,03 in.
4,90m.
7,30 in.
Ballast

Alle opvarenden van het schip hadden de Spaanse nationaliteit.
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MACHINESTANDEN ETC.
Manoeuvreerstanden
ZEER LANGZAAM
LANGZAAM

RPM
40/45
45/50

HALF
VOL

75/80
80/90

kn
4,5/5,0
5,0/6,0
81 9/9,5
9,5/10,5

BRUGBEZETTING TIJDENS LOODSREIS
loods, kapitein, stuurman, roerganger en waarnemer van MARIN.
BRUGUITRUSTING. Stuurgerei, RPM en roerstandaanwijzer, gyrokompas,
telegraaf (alleen manual manoeuvreren mogelijk), marifoon, radar in
bedrijf maar werd niet gebruikt.
ZICHT op het Kanaal en in de Westsluis goed, in Vlissingen beperkt.
HET VERTREK
Om 11.00 uur vernam de waarnemer van MARIN van scheepsagent Sidmar
dat het vertrek van het schip op 16.00 uur was bepaald. De waarnemer kwam om 14.30 uur aan boord en werd gastvrij ontvangen door de
kapitein.
De loodsdienst in Gent was eerder telefonisch verwittigd over het
meevaren van een waarnemer.
HET VERTREK
Om 16.00 uur was de lossing van de lading ijzererts, ex Pto. Ordaz
in Venezuela, en ook het ballasten voltooid. De loods kwam toen aan
boord tegelijk met de ingehuurde kanaalroerganger terwijl 2 sleepboten gereed lagen voor assistentie. Het vertrek werd echter uitgesteld tot 18.30 uur omdat nog proviand en machineonderdelen aan
boord moesten worden gebracht.
Het schip lag, zoals gebruikelijke bij Sidmar, met BB-zij gemeerd.
Voor het zwaaien, de kanaalvaart en het passeren van de Westsluis
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waren ter assistentie de volgende sleepboten aanwezig: voor "Lucile
Gerling", 16 T trekkracht, achter "Wandelaar", 21 T trekkracht.
TRAJEKT SIDMAR-GENT TOT IN DE WESTSLUIS
Om 18.40 uur was het schip ontmeerd en daarna werd het gezwaaid
over SB met de beide sleepboten die hun eigen tros gebruikten. Voor
het gebruik van zo'n sleeptros betaalt het zeeschip 3000 BF (f 165)
boven het basis sleepboottarief. Eenzelfde bedrag wordt voor het
gebruik van de sleeptros gerekend door de N.R.S. in Europoort.
Te 18.53 uur lag het schip gezwaaid en slaags. Met de machine LV
werd de brug van Zelzate om 19.11 uur gepasseerd en daarna de grens
(gemeerde binnenvaart) met ZLV en LV. Passage van de brug te Sas
van Gent was te 19.28 uur met de machine HKV; te 19.43 uur Driekwart en te 19.53 uur N.S.M. Sluiskil, ZLV. 19.54 uur LV en 19.57
uur HKV bij het pontje Sluiskil, 20.01 uur ZLV bij de brug Sluiskil, 20.05 uur STOP en 20.08 uur bij de Zevenaarhaven, ZLV.
Vanaf de Massagoedhaven, 20.13 uur, wordt het schip opgelijnd voor
de Westsluis, uitsluitend met machine en roer. De wind is dan WNW,
kracht 4. De roerganger brengt het schip in lijn met de westelijke
s lu ismuur.
20.18 uur meerstoel 19 aan BB.
20.23 uur passage meerstoelen 11 en 12, machine STOP en loodsorder
aan de roerganger: schip beetje laten zakken.
20.25 uur passage van stoelen 3 en 4.
20.28 uur voorsteven in de sluis onder geringe oostelijke hoek,
hard-BB en ZLV met de achtersleepboot trekkend om af te remmen.
20.31 uur schip in de sluis, achterboot vol trekkend. 20.32 uur
STOP. Het schip meert af met SB-zij in de sluis maar komt na het
passeren van de bellenlijn naar het midden van de sluis.
20.40 uur de "HERA" ligt gemeerd als 2e schip in de sluis. Als le
schip ligt aan de westelijke sluismuur de kuster "Victory", LOA
78,54 m.
20.45 uur MARIN-waarnemer van boord. Het schip zal verder alleen
door de voorsleepboot geassisteerd worden en op Vlissingen Rede
ankeren om te wachten op orders.
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KOMMUNIKATIE. Kontakt tussen loods en de sleepboten maar ook naar
andere nabije externe punten via zijn portofoon. Verdere gesprekspartners worden benaderd via de marifoon. Taalgebruik: van loods
naar roerganger in het Nederlands en naar de gezagvoerder in het
Engels, telegraaforders in het Spaans.
ROER- EN SLEEPBOOTORDERS. De roerganger stuurde vanaf Sidmar zonder
verdere orders van de loods op middenvaarwater, midden doorgang
bruggen tot bij de Zevenaarhaven. Vanaf die lokatie werden door de
loods enige algemene aanwijzingen gegeven betreffende de te sturen
aanloop tot de sluis. Hetzelfde geldt wel voor aanwijzingen aan de
sleepboten waarbij de achterboot hoofdzakelijk als rem diende bij
het binnenvaren van de sluis. Snelheidskontrole: schatting
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LOODSREI S
M.s. "ANIARA" van kaai 408 in Antwerpen tot Honda in Gent via de
Westsluis in Terneuzen op 7 mei 1985.
DOEL
Studie van de procedures en manoeuvres bij het aan- en binnenlopen
van de Westsluis door een car carrier en tevens een vergelijking
tussen de sluispassage in Terneuzen en de passage van de Boudewijnsluis in Antwerpen door hetzelfde schip.
HET SCHIP
Scheepstype
Naam
Thuishaven
Rederij
Motorvermogen
Schroef
Boegschroef

: Car Carrier
ANIARA
: Stockholm, Zweden
: Wallemius Lines
: 20800 BHP
: Enkel met variabele spoed
: 1500 PK

Roer
Bouwjaar

: Enkel

GRT
DWT
Lengte over alles
Max. breedte

: 16.886
: 12.178
: 195,76
: 31,73
13,00
7,70
:

m.
m.

7,90

M.

Holte
Diepgang voor
Diepgang achter
BeladingStoeStand
Windoppervlak

: -

:

m.
m.

: ca. 5000 m2

Afstand scheepsbrug-voorsteven

: 47,6 m.

Afstand scheepsbrug-achtersteven : 147,4 m.
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MACHINESTANDEN ETC.
Condition

Ahead

Rating

RPM

Full
Half
Slow

84
84
84
84

Dead slow

Pitch %

Astern
Speed kn

RPM

43

10

105.5

33
25
18

8
6
4

100.5
96.5
93.0

Pitch %

Speed kn

48
34
27
20

8.0
6.5
5.0
3.5

BRUGUITRUSTING
Stuurgerei, RPM en pitch indicator, roerstandaanwijzer, radar in
bedrijf maar niet gebruikt, pitch handle in het stuurhuis en op de
beide brugvieugels evenals de handle voor de boegschroef, marifoon.
HET ZICHT: redelijk goed.
BRUGBEZETTING
Kapitein, stuurman, loods (2 loodsen vanaf de Put van Terneuzen tot
Gent), ingehuurde roerganger, matroos, waarnemer van MARIN.
De gezagvoerder van de "ANIARA", was bij de overname van het schip
overgegaan van Johnson Line naar Wallenius Lines. De verdere bemanning was praktisch volledig Zweeds.
De dokloods beloodste van de kaai te Antwerpen tot in de Boudewijnsluis; de rivierloods die tevens le loods was, beloodste bij het
aan- en binnenlopen van de Westsluis. Vanaf de Put van Terneuzen
tot in Gent was een Gentse kanaalloods als 2e loods aanwezig. De
eerste loods was ook een Gentse kanaalloods.
VERTREK EN SLUISPASSAGE TE ANTWERPEN
Het meevaren van de waarnemer van MARIN was op 6 mei 1985 aangemeld
bij scheepsagent in Antwerpen en bij de loodsdiensten van Antwerpen

-
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en Gent. Het vertrek van de "ANIARA" zou volgens de agent om 16.00
uur op 7 mei 1985 zijn. om 15.00 uur kwam de waarnemer aan boord
van het schip aan kaai 408, Churchilidok-Hessenatie en vernam toen
dat het vertrek om 17.00 uur zou zijn. De le stuurman gaf hem de
gelegenheid alvast wat bijzonderheden van het schip te registreren
in afwachting van kapitein en loods. De dokloods kwam aan boord
samen met een ingehuurde roerganger. Beiden bleven aan boord tot in
de Boudewijnsluis waar ze afgelost werden door de rivierloods en
een Gentse roerganger. Die beiden werden op hun beurt weer afgelost
in de Westsiujs te Terneuzen. De instrukties/orders van de dokloods
aan zijn roerganger werden steeds gegeven in het Engels. Varend van
kaai 408 tot in de Boudewijnsluis maakte de dokloods ook gebruik
van de boegschroef en een Voith-Schneider achtersleepboot van 2000
PK die assisteerde op een sleeptros van het zeeschip. De dokloodsen
in Antwerpen zijn in tegenstelling tot andere loodsen in België en
Nederland in dienst van een lijn/rederij of agentschap en daardoor
gespecialiseerd in de behandeling van het type schip, zoals car
carriers, van zijn opdrachtgever. Achteruitvarend kwam de "ANIARA"
voor de Boudewijnsluis waar het schip gezwaaid werd en toen als 2e
schip samen met het kleine Antwerpse containerschip Artevelde in
deze sluis van 260 x 45 m werd geschut, gemeerd liggende aan BBzijde. Bij het binnenlopen van de Boudewijnsluis vanaf de dokken en
vanaf de Schelde moeten (net als in de Westsluis van Terneuzen) 2
klapbruggen worden gepasseerd. In Antwerpen staan die bruggen aan
verschillende zijden van de sluis, in Terneuzen aan alleen de westkant. De gehele manoeuvre naar en in de sluis verliep vlot en vlekkeloos bij zwakke NNW wind, kracht 3. Er moest eerst gewacht worden
op een tegenschutting. De Boudewijnsluis heeft onbeschermde sluismuren en ook geen extra bescherming bij de klapbruggen. De
Antwerpse havendienst verklaarde dat ook hier wel eens een car
carrier de brug had geraakt. De bruggen worden wel altijd in geheel
vertikale positie gebracht.
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Tijdschema: 17.00 uur: vertrek kaal 408.
18.00 uur: binnenvaren van de Boudewijnsluis en
18.15 uur: gemeerd
19.00 uur: vertrek uit de sluis zonder sleepboot
met rivierloods.
SCHELDEVAART, AAN- EN BINNENLOPEN VAN DE WESTSLUIS IN TERNEUZEN

op 7 mei 1985 was de tijd van HW in Terneuzen om 17.06 uur en de
tijd van LW om 23.52 uur. Het schip voer voor de ebstroom van Antwerpen naar Terneuzen en passeerde Doel om 19.20 uur met een snelheid van 11 kn volgens de Sallog. om 20.25 werd Perkpolder gepasseerd. De rivierloods zei tijdens de Scheldevaart tegen de waarnemer dat hij nog nooit een car carrier naar de Westsluis had beloodst en hij bleek ook niet volledig op de hoogte te zijn van de
voorschriften/procedures in Terneuzen voor dit type schepen.
In verband met de sterke ebstroom van ruim 2 kn was de rivierloods
aanvankelijk van plan om niet voor stroom de Westbuitenhaven op te
varen, maar het schip eerst nabij de Dowsteiger te doen zwaaien om
dan tegen stroom de haveningang te naderen en binnen te varen.
Vanaf de Put van Terneuzen kreeg de rivierloods assistentie van een
2e loods, een ervaren kanaalloods die vanaf een sleepboot aan boord
werd gebracht en vaak car carriers in Terneuzen had beloodst.
MANKE PROCEDURE
Omdat de regel zou gelden "de loods die het schip naar Terneuzen
brengt moet het schip ook binnenloodsen in de Westsluis" moest de
Antwerpse rivierloods, die geen enkele ervaring had met car carriers in Terneuzen, de "ANIARA" in de Westsluis brengen en wel
sterk gesouffleerd door zijn assistent, de 2e loods. Een dergelijke
procedure was misschien wel acceptabel te noemen als de rivierloods
ooit als assistent, als 2e loods een moeilijke manoeuvre met een
car carrier in Terneuzen al had meegemaakt, maar dat was niet het
geval. Ondanks de waarschuwingen van de 2e loods, ook wat betreft

-
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vaarsnelheden, was die snelheid te groot bij het binnenvaren van de
Westsluis en de manoeuvre daarbij niet volledig onder kontrole. Het
resultaat was dat de speciale fenderbak geplaatst bij de noorder
klapbrug bijna werd gekraakt. Het forse kontakt van deze bak met
het zeeschip had zeker vermeden kunnen worden met matige vaart en
het juiste gebruik van de boegschroef, eventueel de sleepboten. Bij
de Japanse car carriers zonder boegschroef is die manoeuvre veel
lastiger en moet dan geheel door de (voor)sleepboten tot een goed
resultaat worden gebracht met voor toch geringe mogelijkheden om
tot enige dwarskrachten te komen.
De noordelijke wind, kracht 4, werd door de loodsen als minder
gunstig beschouwd omdat die vaak onzekerheid kan geven over welke
boeg het schip plotseling zal wegvallen door die wind welke onzekerheid met een echte dwarswind niet bestaat.
Nadat om 21.10 uur in de Put van Terneuzen de assistent loods en 4
sleepboten (3 sleepboten worden voldoende geacht voor een car carrier met boegschroef) acte de presence hadden gegeven, zag de rivierloods toch af van zijn plan, om welke reden dan ook, om het
schip te zwaaien op de Schelde en hij draaide voor stroom de Westbuitenhaven op met een snelheid van 6 kn. Zijn beperkte kennis van
de kapaciteit van de boegschroef bleek hieruit dat hij de grote
draaisnelheid van het schip alleen met de boegschroef trachtte op
te vangen om het schip te stutten, zonder sleepboothulp, hetgeen
onmogelijk was. ongevraagd ging de BB-achtersleepboot meehelpen het
achterschip op te vangen en daardoor viel het schip niet helemaal
dwars in de verder lege Westbuitenhaven maar wel in de richting van
de eerste oostelijke meeerstoelen die niet geraakt werden.
DE SLEEPBOOTOPSTELLING
"President Gerling", 19 T trekkracht
SB - voor:
32 T trekkracht
"Jacques Letzer",
BB - voor:
19 T trekkracht
SB - achter: "Marine Letzer",
20 T trekkracht
BB - achter: "Waasland",
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Beide achterboten assisteerden op een eigen tros via de middenkluis
van de "ANIARA", de SB-voorboot via de middenkluis, de BB-boot via
de BB-kluis, beide ook op eigen tros.
De bakboordzwaai de haven in vond plaats dicht langs de oostkant
van de ingang met hard EB-roer en machine LV, kort daarop gevolgd
door een poging tot stutten in de lichtenlijn en de machine daarbij
op HKA en VKA.
Na het passeren van de Veerhaven in Terneuzen om 21.23 uur met ZLV
een een vaart volgens de Sallog van 4 kn, was de "ANIARA om 21.30
uur in de Westbuitenhaven en moest daar vanaf 21.40 uur wachten op
een tegenschutting en werd daarom door de sleepboten naar de westkant tot bij de meerstoelen gebracht. Om 22.00 uur was de sluis
gereed en werd er meteen naar binnen gevaren. Om 22.28 uur lag het
schip gemeerd met BB-zij in de Westsluis en voer om 23.00 uur uit
de sluis door naar Gent. De fenderbak werd niet verhaald naar de
zuidelijke sluisbrug maar bij het verlaten van de sluis wordt dan
getracht een aanraken van die brug te voorkomen door zonodig meer
snelheid te brengen in het zeeschip hetgeen soms een dubieuze aanpak zal zijn. De sleepboot "President Gerling" voer niet mee naar
Gent. De passage van de 3 bruggen over het Kanaal werd door de
roerganger/kanaalstuurder praktisch uitsluitend op koers sturend
uitgevoerd. De vaarsnelheid was daarbij aanzienlijk.
LOODSOBSERVATIE
Tijdens de aanloop van de sluis, maar ook tijdens de passage van de
bruggen op het Kanaal neemt elk van de beide loodsen een brugvleugel voor zijn rekening om aan zowel BE als SB kant de passeerafstand te kunnen kontroleren en dwarsbewegingen te konstateren.
Zeker bij de passage van de Westsluis richt de loods zijn blik
bi,jna konstant naar omlaag om te observeren. Bij het aan- en binnenlopen van de sluis wordt het oplijnen en koers houden praktisch
alleen door de sleepboten/boegschroef gedaan omdat de roerganger
geen oriëntatiepunten aan de wal heeft.

-
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KOMMUNIKATIE
Externe kommunikatie is via marifoon en portofoon en op de scheepsbrug in de Antwerpse dokken tussen loods en roerganger in het Engels en dus voor iedereen te volgen. Daarna en tot aankomst in Gent
is die kommunikatie alleen in het Nederlands en voor de scheepsleiding niet meer te volgen. Orders aan de sleepboten worden gegeven
in algemene termen.
De Verkeerspost Terneuzen gaf voor aankomst aldaar per marifoon nog
aanwijzingen aan de "ANIARA" over de gewenste slagzij t.b.v. een
veiliger passage van de sluisbruggen (1 graad over BB), en de minimum diepgang bij vertrek uit Gent.
TAAKVERDELING van de le en 2 loods.
Die taakverdeling is niet vastgelegd en kan onzekerheden en gevaarlijke situaties in de hand werken. Volgens 1e loods weet de 2e
loods vaak niet of hij alleen zal observeren of wanneer hij gevaar
ziet opdoemen aktie zal voeren, b.v. orders zal geven aan de sleepboten, direkt of via loods no. 1. Momenteel zijn daarover verschillende opvattingen bij de loodsen onderling en dat is niet bevorderlijk voor het bewerkstelligen van een optimale passage van de Westsluis voor car carriers.
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HOOFDSTUK 4
RIJKSLOODS WEZEN - VERBOD AANDOEN NED. HAVENS
Loodsdienst van Nederland
De Nederlandse loodsdienst ressorteert onder het Directoraat Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken (DGSM) van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
Het Directoraat Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken is gevestigd
Bordewijkstraat 4 te Rijswïjk, tel. 070-949420.
Eén van de hoofddoelstellingen van DGSM is het zorg dragen voor de veiligheid van de
scheepvaart door o.a. het bevorderen van: een veilig vaargedrag, de veilige inrichting en
uitrusting en belading van schepen, een kwantitatief en kwalitatief adequate bemanning, de
veiligheid van vaarwegen.
Ter uitvoering van een aantal genoemde doelstellingen worden in vier maritieme districten
produkten c.q. diensten geleverd aan de deelnemers aan het scheepvaartverkeer. Per district, met een directeur aan het hoofd, zijn de uit te voeren taken verdeeld over de loodsdienst, vaarwegmarkenngsdienst en de verkeersdienst. Op verzoek voorziet de loodsdienst
de scheepvaart van Rijksloodsen. De adressen van de vier districten zijn als volgt:
District Scheldemond:
Nieuwendijk 13,4381 BV VLISSINGEN
Tel. 01184-15155
District Rijmond:
Europoint 6-Gebouw, Galvanistraat 15,
3029 AD ROTTERDAM
Tel. 010-896977
Loodsen voor dit district moeten worden aangevraagd bij de cntrale Post van het Haven
Coôrdinatje Centrum (HOC) te Rotterdam, tel. 010-762855
District IJmood:
Karaaldijk 242, 1975AJ IJMUIDEN
Tel. 02550-1 9027
Loodsen voor het Noordzeekanaalgebied moeten worden aangevraagd bij de besteldienst
te IJmuiden, tel. 02550-1 8887.
Loodsen voor de omgeving van Den Helder bij de kustwachtpost Huisduinen 02230-12732.
Noord
Duurswoldiaan 2, DELFZIJL
Tel. 0596314988
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Loodsen moeten worden aangevraagd bij de besteldienst te Deifzijl tel. 05960-1 3672.
Inspecteurs van de loodsdienst zijn gevestigd te Antwerpen, Terneuzen, Hoek van Holland
Den Helder, Terschelling en Harlingen.
Loodsplicht
Algemeen
Verplichting om van de diensten van een loods gebruik te maken is er voor zeeschepen die de
Nederlandse zeegaten en zeehavens en de binnen nederland gelegen rivieren, stromen,
vaarwaters en kanalen willen bevaren, komend vanuit zee en in omgekeerde richting, voorzover daarop door de Staat in een loodsdienst is voorzien.
Loodsgeld is verschuldigd volgens daarvoor vastgestelde tarieven, ook als geen gebruik
wordt gemaakt van de diensten van een loods.
Loodsgeld is alleen niet verschuldigd, als geen mogelijkheid heeft bestaan een loods te verkrijgen of als hiervoor een vrijstelling is gegeven.
Wanneer gebruik wordt gemaakt van de diensten van een loods, zijn naast het loodsgeld,in
een aantal gevallen vergoedingen verschuldigd, volgens de daarvoor geldende tarieven.
Vrijstellin gen
Er is vrijstelling van loodsplicht, als zich aan boord twee loodsbrevethouders bevinden, die
voor de betreffende reis bevoegd zijn om loodsdiensten te verrichten.
Loodsgeld is in dergelijke gevallen wel verschuldigd, volgens de geldende tarieven.
Vrijgesteld van loodsplicht zijn andere in het ontzettingsbesluit aangegeven beperkingen
voorts ondermeer:
schepen in ballast, minder dan 22 dm diepgaande;
oorlogsschepen;
jachten en vaartuigen van de Koninklijke marine;
vaartuigen van het Loodswezen, de betonning, bebakening en verlichting;
vreemde loods- en betonningsvaartuigen in geval van wederkerigheid;
Nederlandse Visserij- inspectievaartuigen, recherchevaartuigen van de dienst der invoerrechten en accijnzen en vaartuigen van Rijkswaterstaat;
Nederlandse schepen uitsluitend bestemd voor opleiding;
reddingsvaartuigen, hospitaal- en kerkschepen;
Nederlandse kabelschepen;
vreemde kabelschepen als zodanig gebruikt;
sleepboten en bergingsvaartuigen;
1. v!ssersvaartuigen en vaartuigen gebruikt voorvervoer van vis of schelpen van de Visgronden;
m. jaagschepen van een walvisvaarder.
Loodsgeld en vergoedingen zijn in af deze gevallen niet verschuldigd, echter wèl als onverplicht toch gebruik wordt gemaakt van de diensten van een loods, volgens de normale tarieven.
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(Dit geldt echter niet voor Nederlandse oorlogsschepen, of vreemde oorlogsschepen als dat
met de betrokken vlaggestaat is overeengekomen en de schepen, bedoeld in c., d. en g.
hierboven, die m.a.w. nooit loodsgeld en vergoedingen verschuldigd zijn).
Verplichtingen van de kapitein van het beloodste schip
De kapitein moet ervoor zorg dragen, dat de loods tijdens zijn verblijf aan boord een behoorlijke voeding en van een behoorlijke slaapplaats wordt voorzien.
Tussen 07.00 uur en 09.00 uur maakt de loods aanspraak op ontbijt, tussen 12.00 uur en
14.00 uur op een middagmaal en tussen 18.00 uur en 20.00 uur op een avondmaal.
Na volbrachte loodsreis moet de kapitein het loodscertificaat invullen en ondertekenen.
Dit loodscertificaat wordt hem door de loods aangeboden.
In dit certificaat wordt verklaard, dat het schip naar behoren is geloodst, dan wel dat dit niet
naar behoren is gebeurd.
Indien tijdens de loodsreis een ongeval heeft plaats gevonden, zal de kapitein gevraagd worden hiervan melding te maken op het loodscertificaat of op een afzonderlijk geschrift.
De loods aan boord
De kapitein heeft, ook als een loods aan boord is, op zijn schip steeds het laatste woord. Hij
draagt onveranderd de verantwoording voor het schip, opvarenden en lading en voor de
gekozen vaart.
De loods is slechts adviseur van de kapitein. De Staat is dan ook niet aansprakelijk voor
tijdens de loodsreis ontstane schade aan het schip of andere schepen, boeien, bakens of
bruggen e.d. Alleen wanneer de Staat zelf schade lijdt door fouten van de loods, kan dit anders zijn.
De loods is alleen aansprakek, als de schade is ontstaan door zijn opzet of zogenaamde
'grove schuld'.
Overzeeloodsdienst
Voor elke route binnen het gebied Engels Kanaal, Noordzee en Skagerrak zijn overzeeloodsen beschikbaar, afkomstig uit de kuststaten rond dat gebied. Op basis van een IMO-aanbeVeling zijn bevoegde overzeeloodsen in het bezit van een certificaat, uitgegeven door een
toezichthoudende autoriteit uit de betrokken landen volgens de bepalingen van de North Sea
Pilotage Commission waarin deze autoriteiten zijn vertegenwoordigd. De toezichthoudende
autoriteit voor Nederland is DGSM, maar deze instantie heeft zelf geen overzeeloodsen in
dienst.
Nederlandse overzeeloodsen zijn verkrijgbaar bij Dirkzwager's Overzee Loodsdienst te
Maassjuis en kunnen worden besteld nabij de befoodsingsstations te Brixham, Cherbourg,
Brunsbute{ Skaw of Thurso door 48h vr verlangde tijd van inscheping een ETA-bericht te
Zenden aan DUTCHSPILOTS MAASSLUIS, met vermelding van plaats en inscheping,
ETA en bestemming. Bestelling kan eveneens plaatsvinden in iedere vertrekhaven in het
Noordzeegebied
LOOdswezen van België en Duitsland.
De
loodsdienst op de havens van Oostende, Zeebrugge en Nieuwpoort wordt uitsluitend
Belgische njksloodsen uitgeoefend. Bij het in- en uitvaren van deze havens is loodsas-
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sistentie verplicht, behalve voor schepen in ballast met een diepgang minder dan 22 dm.
Voor de monden van de Westerschelde geldt een loodsregiem gebaseerd op een internationaal tractaat tussen Nederland en België. Beide landen hebbende bevoegdheid om schepen
te doen beloodsen van volle zee naar de havens van Antwerpen en Gent v.v.
Nederlandse loodsen beloodsen schepen naar Nederlandse havens. Om redenen van doelmatigheid zijn beide landen een regeling overeengekomen, waarbij een verdeling van de
loodsreizen voor loodsen van beide naties is vastgelegd en ook is bepaald, dat België de
kruispost voor de Wielingen verzorgt en Nederland die voor het Oostgat.
De loodsdienst op de Eems wordt zowel door Nederland als door Duitsland uitgeoefend.
Het aan boord hebben van een Belgische of Duitse loods ontslaat de gezagvoerder niet van
zijn geldelijke verplichtingen tegenover Nederland, indien zijn schip bestemd is naar, of komt
van een Nederlandse haven.
Onderscheidingstekenen der Nederlandse en Belgische loodsvaartuigen zijn:
de naam op weerszijden op de boeg; bij Belgische vaartuigen alleen het nummer;
overdag: Nederlandse voeren van top een blauwe vlag met witte letter L; Belgische voeren
van top een rode vlag met een witte letter P;
's nachts: behalve de gebruikelijke boordlichten, van top een wil licht en daaronder een
rood licht (beide rondom zichtbaar);
Bovendien tonen Nederlandse vaartuigen bij tussenpozen van hoogstens 10 min een of
meer stakellichten. Ten anker liggende, voeren en tonen zij dzelfde lichten, de boordlichten worden dan vervangen door ankerlichten.
In geval van mist of nevelachtig weer, indien het sneeuwt of bij zware regenbuien geven zij, op
de kruisstations voor de zeegaten van hun district, dezelfde mistseinen als voor werktuigelijk
voortbewogen schepen is voorgeschreven.
Loodsvaartuigen, welke tijdelijk geen loodsdienst verrichten, voeren geen bijzondere vlag of
lichten en geven geen bijzondere seinen.
Het kan evenwel voorkomen, dat bij bepaalde weersomstandigheden deioodsdienst gestaakt moet worden alleen voor kleine schepen. In dit geval blijven de loodsvaartuigen de
onder ben c vermelde vlaggen en lichten voeren, doch zullen bij nadering van de daarvoor in
aanmerking komende schepen de beperking van hun dienst kenbaar maken door het geven
van het vlagge- of morsesein Ul (Zee is te ruw. Loodsboot kan niet naar u toekomen). Bij
eventueel staken en hervatten van de loodsdienst voor de Nederlandse zeegaten zal de
scheepvaart hiervan in kennis worden gesteld via het radiokuststation Scheveningen Radio.
Voor het verkrijgen van VHF-verbinding met loodsboten raadplege men de Handleiding voor
het uitoefenen van de Marifoondienst aan boord van schepen, uitgegeven door de Afdeling
kust- en scheepsradio van het Directoraat Radiozaken van de PTT.
De seinen voor het verkrijgen van een loods zijn:
overdag:
1. Het sein G uit het Internationaal Seinboek.
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Opmerkingen
(1) Door aanslibbing kan de diepte voor het baggeren in de haven van Breskens 2 â 2,5
m minder bedragen dan de aangegeven diepte.
In het algemeen wordt in maart, april en augustus gebaggerd.
(2) In de handelshaven is een Bijzonder Reglement van Politie voor de haven Breskens
van kracht (o.a. max. breedte 12 m, max. diepgang 4 m).
TOTAL-steiger Borssele
2.127 Deze steiger is gelegen bij de Hoek van Borssele. Langs de steiger is het ± 30 m diep.
De steiger steekt ca 70 m uit de wal en heeft op de kop een bordes van lOm breed, aan
beide zijden beschermd met 2 meerstoelen. Op het bordes bevinden zich 4 laadarmen. Op ca 100 m links en rechts van het bordes 'ijn 2 paren dukdalven aangebracht
waarbij de 2 buitenste 350 m uit elkaar staan. Op de meest N-lijke dukdalf bevindt zich
een licht.
2.128 Het tijdstip van stilwater ter plaatse is 5h voor HW en 0,5 â 1 ,5h na HW tot 3,5 m diepte;
op lOm diepte valt dit tijdstip 5h voor HW en 1 â 2h na HW. De max. stroomsterkte (ca
3,5 zm/h) vindt plaats 1h voor HW en LW.
De stroom kentert snel bij de steiger. Het kan zijn dat er op 3,5 m al een sterke ebstroom staat terwijl er op 10 m nog een vloedstroom staat. Met diepstekende schepen
doet men er goed aan dit tijdstip te mijden.
2.129 Schepen van 20.000 BRT en meer maken gebruik van 4 sleepboten. Over de vloed
an1çomend wordt er W-lijk of dwars van de steiger gezwaaid.
Terneuzen
Algemeen
2.130 Terneuzen ligt aan de toegang tot het Kanaal van Terneuzen naar Gent, dat via sluizen
toegang geeft tot de havens van Terneuzen, Sluiskil, Sas van Gent, Zelzate en Gent.
'Eerneuzen kent 4 havens, t.w.:
De Braakmanhaven, waarin de Braakmansteiger en het Oceandok.
De Westbuitenhaven met het toeleidingskanaal naar de Westsluis en bestemd
voor zeevaartuigen. (De Middensluis is niet in gebruik).
(3) De Oostbuitenhaven met het toeleidingskanaal naar de Oostsluis en bestemd
voor binnenvaartuigen (mcl. recreatievaart).
(4) DeVeerhaven, bestemd voor sleepboten, vissersschepen, recreatievaai-tuigen en
binnenvaartuigen korter dan 80 m of smaller dan 9,5 m.
Tussen de Braakmanhaven en de Westbuitenhaven bevindt zich de Scheldesteiger,
evenals de Braakmanhaven t.b.v. het chemische bedrijf Dow Chemical.
Bij het aandoen en verlaten van de Braakmanhaven is het gebruik van een loods voor
zeevaartuigen verplicht, evenals het gebruik van sleepboten..
Communicatie/Inlichtingen
2.131 Zeevaartuigen moeten zijn uitgerust met VHF-radiocommunicatiemiddejen.
Schepen bestemd voor het Kanaal van Terneuzen moeten zich via VHF-kanaal 3 meI-
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den aan de Verkeerspost Terneuzen bij het binnenvaren van het blokgebied Terneuzen, evenals bij het in- en uitvaren van een haven, het afmeren, het verhalen en het
vertrek.
Op het kanaal dient te worden uitgeluisterd op VHF-kanaal 11 en men moet zich melden bij het passeren van de Westsluis, de brug ten N van Sluiskil, Driekwart (S-lijk
knipperlicht) en bij de brug te Sas van Gent. Bovendien moeten het tijdstip van afmeren en 3h van te voren, het verwachte tijdstip van ontmeren of verhalen worden gemeld.
Andere in gebruik zijnde VHF-kanalen zijn: 6, 8, 13, 34, 71 en 77.
Voor nadere inlichtingen wende men zich tot de Verkeerspost Terneuzen, Buitenhaven 1 c, 4531 BX Terneuzen, te!. 01150-95651, telex 55482.
Ankerplaatsen
2.132 Voor ankergebied Springergeul en de Put van Terneuzen zie pt. 2.102 en pt. 2.103.
Voor de markering van de ankerplaatsen zie Vaaraanwijzing Westerschelde, opvarend.
Braakmanhaven
2.133 Bij het binnenvaren van de haven heeft men leiding aan de lichtenlijn 1910.
Binnen de haven is sprake van een geringe stroombeweging met stil tij, vallend rond
plaatselijk HW en LW.
Wanneer een rood licht onder het groene en rode havenlicht brandt, geldt er een
invaar- en uitvaarverbod.
De ingangsgeul is 225 m breed, streefdiepte 12,4 m gem. LLWS. Achter in de haven is
een zwaaikom aanwezig, diameter 400m bij 11,5 m, diepte (streefdiepte 13,4 m) gem.
LLWS. Er is een lichtenlijn 211,5° welke leiding geeft naar het Oceandok en als hulpmiddel bij de zwaaimanoeuvre. De max. lengte voor schepen met bestemming Braakmansteiger is 140 m, voor het Oceandok 252 m. In sommige gevallen wordt verguniiing verleend voor langere schepen.
Dow Chemical is bereikbaar op de VHF-kanalen 6, 8, 34 en 13. VHF-kanaal 3 is in de
haven verplicht.
Voor aankomst en vertrek moet toestemming worden verkregen van Radar Terneuzen
(VHF-kanaal 3).
Oceandok
2.134 Platform met remmingswerk aan beide zijden, Noord en Zuid genoemd.
Lengte platform: 95 m.
Aan het Oceandok wordt afgemeerd met de kop van het schip naar het NW.
Dow Braakmansteiger
2.135 Deze steiger heeft 3 platforms van omstreeks 35 m lengte en op onderlinge afstanden
van 85 â 105 m, genoemd steiger B, A en C.
Langs de platforms Ben A kan aan weerszijden worden afgemeerd (A-E-zijde niet voor
zeeschepen).
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Zate
In de SW-hoek van de Braakmanhaven bevindt zich een zate voor zware transporten
De zate is 80 m bij 16 m op NAP-niveau. De zeescheepvaart ondervindt geen hinder
van de zate.
2.136 Bij een zicht minder dan 500 m is het voor schepen, geladen met gevaarlijke stoffen,
verboden in de Braakmanhaven te varen.
Schelde-steiger
2.137 Deze steiger ligt aan diep water (15,4 m gem. LLWS minste diepte). Schepen tot een
lengte van ± 200 m kunnen hier afmeren. Stil water is hier omstreeks 0h30-1h na
plaatselijk HW en LW.
Het gebruik van ankers is niet mogelijk i.v.m. kabels en pijpleidingen die zich hier bevinden, gemarkeerd met een kabelton 190 m beW de steigeren een zinkerton aan de
E-zijde.
Schepen groter dan 5000 ton dwt en gastankers groter dan 2500 ton dwt, meren af
over de vloed; in sommige gevallen kan daar van worden afgeweken. Bij meren en
ontmeren is het verstandig de tijd zo te kiezen dat men zeker is van de stroomrichting.
Kleine schepen kunnen zonder sleepboothulp aankomen en vertrekken, grote schepen nemen sleepboten.
Men dient rekening te houden met grote stroomsnelheden en met de invloed van passerende scheepvaart.
Bij een zicht minder dan 1000 m is de nautofoon in werking (1 stoot per 15 sec).
Westbuitenhaven
2.138 Bij het binnenvaren van de Westbuitenhaven heeft men leiding aan de lichtenlijn
192,5°.
Stil water voor de havenmond valt op ca 5h voor en 1h na plaatselijk HW.
Een rode vlag of een rood licht onder het rode havenvuur geeft aan dat het verboden is
de haven binnen te lopen. Langs beide oevers van de toeleidingsgeul naar de Westsluis is meergelegenheid langs dukdalven.
Afgeschutte schepen moeten toestemming vragen om in de Westbuitenhaven te meren.
De havenmond is ruim 200 m breed bij een diepte van 11,4 m gem. LLWS.
De toegangsgeul naar de Westsluis is 145 m breed tussen de dukdalven bij 11,4 m
gem. LLWS, naar de Middensluis is de diepte 6,4 m gem. LLWS.
Westsluis
2.139 De afmetingen van de Westsluis zijn als volgt:
Lengte: 112,4 m tot 355 m, afhankelijk van de te gebruiken deuren.
Breedte: 38 m.
Diepgang (zoet water): 12,25 m.
Diepte buitendrempel: 10,22 m gem. LLWS (12,82 m bij NAP).
Schutten: tot max. 4 m boven NAP.
Hoogte sluis en brugmuur: 6 m boven NAP.
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De max. scheepsafmetingen zijn 256 x 34 m. Aan schepen die bepaalde afmetingen
(245 x 33 m) te boven gaan worden bijzondere eisen gesteld. Het schutten van autoschepen is aan regels gebonden.
Hierbij worden aan de sluis bijzondere voorzieningen aangebracht, o.a. het aanbrengen van een bufferbak en een duwbakfender.
De scheepvaart dient in dat geval in een gebied 500 m ten S van de Westsluis en E-lijk
van de kanaalas met de positie van de duwbakfender en de uitstaande ankers rekening te houden.
2.140 Radar Terneuzen, VHF-kanaal 3, geeft de volgorde aan van schutten van de schepen
alsmede aan welke zijde er afgemeerd wordt.
Seinen Westsluis (tevens Middenslujs en Oostsluis)
2.141 De volgende seinbeelden worden bij het invaren van de sluizen van Terneuzen getoond aan weerszijden van de invaartopening:

Invaren is verboden
de sluis wordt niet bediend
Invaren is verboden,
de sluis wordt bediend
Invaren is verboden, invaren
wordt aanstonds toegestaan
Invaren
toegestaan

Voor het uitvaren worden aan beide zijden van de uitvaartopening de volgende seinen
getoond:

Het uitvaren is verboden
Het uitvaren is toegestaan

Het spuien met meer dan 35 m3/sec
wordt aangetoond met
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Middensluis
2.142 Hier bevindt zich het marifoonwalstation dat te bereiken is via VHF-kanaal 69.
Oostbuitenhaven
2.143 De Oostbuitenhaven heeft een toegangsgeul met een breedte van 100m, diepte 4,9 m
gem. LLWS. De grootste breedte bedraagt 160m.
Naar de Oostsluis bevinden zich aan de E- en W-zijde geleidingswerken met een lengte van ca 500 m.
Op de kop van de E-havendam wordt onder het rode havenlicht een tweede rood licht
getoond als het verboden is de haven aan te lopen.
Oostsluis
2.144 Voor de seinbeelden bij de sluis zie de gegevens van de Westsluis daaromtrent.
De gegevens van de Oostsiujs zijn als volgt:
Nuttige schutkolklengte N: 100 m.
Nuttige schutkolklengte S: 158 m.
Breedte sluis: 24 m.
Diepte buitendrempel: 3,9 gem. LLWS (6,5 m bij NAP).
Diepte binnendrempel: 2,27 m NAP (4,4 m KP).
Max. toegestane atmeting zeeschepen: 65 m lengte, 4 m diepgang.
Voor binnenvaartschepen gelden speciale regels.
Geen schepen worden toegestaan langer dan 140m, breder dan 22,8 m, of een diepgang groter dan 4 m (aan voorwaarden verbonden). Wanneer aan de spuiseinmast op
tie sluishoofden een geel licht brandt, dient men zich te melden via een praatpaal.
De Oostsluis wordt niet bediend bij een hogere waterstand in de buitenhavens dan
NAP +4 m.
Veerhaven
2.145 De toegangsgeul van de Veerhaven heeft een breedte van 75 m bij een diepte van 4,5
in gem. LLWS. De diepte van de Veerhaven zelf is 3,4 m gem. LLWS, 3,9 m aan de
E-zijde van de ponton.
Voor de haven staat een zware vloed- en een nog zwaardere ebstroom, met een bijzonder sterke neer die tot even binnen de havenhoofden merkbaar is.
Daar de toegangsgeul nauw is kan men bij vloed het beste tegenstrooms de haven
aanloperi. Bij eb kan men, indien plaatselijke bekendheid ontbreekt, beter stil water
afwachten. Dit valt ca 5h voor en 1h na plaatselijk HW.
Indien men bij eb binnenloopt kan men dit het beste doen voor het tij, daarbij rekening
houdend met de neer. Indien onder het rode licht op de E-lijke havendam een tweede
rood licht wordt getoond, betekent dit dat het verboden is de haven biinen te lopen.
Overdag wordt dit door een rode vlag op het W-Iijk havenhoofd aangeduid.
Het Kanaal van Terneuzen
Algemeen
2.146 Het Kanaal van Terneuzen naar Gent is 32 km lang en 13,5 m diep bij een kanaaldiepte
van 2,13m + NAP.
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Het kanaal is op het Nederlandse deel breed 150 m bij een bodembreedte van 62 m
(13,5 m diepte), op het Belgische deel breed 200 m bij een bodembreedte van 101 m
tot Sifferdok (bodembreedte 62 m bij doortocht Zelzate).
Bij Sluiskil, Sas van Gent en Zelzate bevinden zich bruggen. Op diverse plaatsen lopen
hoogspanningskabels over het kanaal. De vaart op het kanaal is aan diverse reglementen gebonden. In het bijzonder voor onbeloodste vaartuigen is daarvan goede
kennis vereist. Enkele hierna genoemde regels zijn geenszins compleet.
Reglementen
2.147 Op het Nederlandse gedeelte van het kanaal gelden de volgende reglementen:
- Het Vaarreglement;
- Algemeen Reglement van Politie;
- Bijzonder Reglement van het Kanaal Terneuzen naar Gent (Ned. deel);
- Bekendmakingen H 1 D Rijkswaterstaat;
- Havenreglement van het Havenschap Temeuzen.
Op het Belgische gedeelte gelden:
- Algemeen Reglement der Scheepvaartwegen van het Koninkrijk;
- Bijzonder Reglement Kanaal Terneuzen-Gent en vertakkingen (Belg. deel);
- Scheepvaartreglement;
- Bijzonder Reglement Gemeentekanalen.
2.148 De op het Kanaal toegelaten snelheden zijn:
Diepgang

Nederlands deel

Belgische deel

lOm of meer
4,5 m - lOm
minder dan 4,5 m

10 km/h (5,4 kn)
14 km/h (7,5 kn)
18 km/h (9,7 kn)

9 km/h (4,9 kn)
12 km/h (6,5 kn)
16 km/h (8,6 kn)

2.149 De grootst toegelaten hoogte van vaartuigen door de doorvaartopeningen van de
bruggen te Sluiskil en te Sas van Gent bedraagt 7 m voor het beweegbare deel (in
gesloten stand) en 6,5 m voor het vaste deel, bij een kanaalpeil van NAP + 2,13 m. Zij
bedraagt zoveel minder als de waterstand hoger is dan dit peil.
2.150 Zeevaartuigen moeten tijdens de vaart uitluisteren op VHF-kanaal 11.
2.151 Ten behoeve van het wegverkeer zal de brug te Sluiskil en die te Sas van Gent op
werkdagen van maandag tlm vrijdag voor de scheepvaart zijn gestremd van 07h40 08h00 en van 1 6h40 - 1 7h00.
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2.152 Bij een zicht van meer dan 250 m doch minder dan 500 m wordt een brug alleen bediend indien het schip is uitgerust met marifoon en radar. Zeeschepen moeten bovendien gebruik maken van een Nederlandse of een Belgische loods.
2.153 Een vaartuig met een diepgang van meer dan 8 m moet overdag de vlag P of een
zwarte cylinder voeren en moet 's nachts drie rondom zichtbare rode lichten onder
elkaar voeren.
2.154 Een zeevaartuig met een draagvermogen van 30.000 ton en meer moet zich voorzien
van voldoende sleepboothulp.
Bruggen, brugseinen
2.155 (1) De bruggen te Sluiskil en te Sas van Gent zijn draaibruggen. De doorvaartbreedte is
60 m. De vrije doorvaarthoogte is af te lezen op de remmingswerkpalen aan weerszijden van de brug. De bruggen worden slechts geopend voor zeeschepen en voor
vaartuigen die met alle strijkbare delen neergelaten niet onder de bruggen kunnen
doorvaren.
(2) De brug te Zelzate is een dubbele bascule-brug. De doorvaartbreedte is 60 m. De
vrije doorvaarthoogte is ca. 8,15 m bij normaal KP (VHF-kanaal 11; roepnaam Uitkijk Zelzate).
Opmerking
BeN en BeS de brug van Zelzate is een semafoon opgericht. De betekenis van de
seinen is als volgt:
groen boven groen: doorvaart tot aan de brug toegestaan;
rood boven groen: doorvaart tot aan de brug voor schepen niet breder dan 16 m toegestaan;
rood boven rood: doorvaart tot aan de brug niet toegestaan.
2.156 Voor het doorvaren van de beweegbare gedeelten van de drie bruggen worden seinbeelden getoond aan weerszijden van de doorvaartopening, als volgt:
(1R = rood, G = groen, Y = geel, W = wit).
Seinbeeld

Betekenis

het doorvaren en onderdoorvaren is verboden, de
brug wordt niet bediend.
het doorvaren is verboden, de brug wordt niet bediend. Het onderdoorvaren is toegestaan, tegenliggende vaart mogelijk.
het doorvaren en onderdoorvaren is verboden, de
brug wordt bediend.
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het doorvaren is verboden, de brug wordt bediend.
Het onderdoorvaren is toegestaan, tegenliggende
vaart mogelijk.
het doorvaren is verboden, maar zal aanstonds worden toegestaan. Het onderdoorvaren is verboden,
met uitzondering van schepen, die bij het ontsteken
van dit seinbeeld het stopbord zijn gepasseerd.
het doorvaren is toegestaan.
ISO 10 sec op bedieningsgebouw.

0

informatiesein tijdens het opendraaien van de brug.

Voor het vaste gedeelte van de bruggen te Sluiskil en Sas van Gent en eveneens voor
de brug van Zelzate worden seiribeelden getoond midden boven de betreffende onderdoorvaartopening, als volgt:
Seinbeeld

Betekenis
onderdoorvaren is verboden.

9)
(10)

0

(aanbevolen) doorvaartopening, tegenliggers mogelijk.
(aanbevolen) doorvaartopening, voor tegenliggende
vaart verboden.

Het stopbord als genoemd in (5) bestaat uit een vierkant wit vlak met een rode rand en
in het midden een horizontale zwarte streep en bevindt zich op 500 m voor de brug.
Schepen die de brug niet mogen of kunnen passeren moeten voor dit bord stoppen.
Gegevens van de binnenhavens
2.157 Uit de Westsluis komend, treft men de 650m lange en 140m brede zeevaartkanaalarm
met aan weerszijden dukdalven aan. De Hoekse of Goese kade is 240m lang waaraan
schepen met een max. lengte van 75 m en een diepgang van 4,3 kunnen atmeren.
S-lijk van deze kade staan de zgn Goese palen nrs 13, 15, 17 en 19.
S van de Middensluis is aan de W-zijde een loswal, met een lengte van 200 m en een
diepte van 4,75 m.
Boven de Oostsluis is aan de E-zijde een damwand met een diepte aldaar van 4,75 m.
2.158 In beheer bij het Havenschap Temeuzen zijnde volgende havens en dokken:
(1) Zijkanaal A, lengte 720 m, diepgang van 5,25 m tot 3m met de Statioriskade (lengte 420 m), de Oost- en Westkade (lengte 250 m), de Vlooswijkkade (lengte 200 m,
max. diepgang 5 m) en de Kelvinkade (S. Vlooswijkkade, max. diepgang 3 m).
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Het Noorderdok, lengte ± 170 m, max. diepgang 5,5 m voor de Noordkade en
voor de Zuidkade.
Het Zuiderdok, lengte ± 230m, max. diepgang Noordkade 2 m, Zuidkade 5,75 m.
Massagoedhaven, lengte Noordkade 500m, (max. diepgang 12,25 m; 7,5 m voor
de laatste 230 m).
De Zuidkade is 250 m lang, max. diepgang 7,5 m.
RO-RO 1, (3 dukdalven), lengte 175 m, max. diepgang 6,75 m.
Zevenaarshaven, N-zijde kades A, Ben C, samen 420 m lang, diepte 10 m tot 8,5
m KP. Daarna een PO-RO-plattorm enten E daarvan kade D (198 m lang, diepte 9,5
m KP). Kade C er. 0 worden óók RO-RO II en RO-RO III genoemd.
Aan de S-zijde bij de graansilo: kade met een lengte van 260 m, diepte 8 m KP.
Sluiskil Cokesfabriek
Lengte kade 395 m, diepte 10,5 m KP.
NSM-Sluiskil
Lengte kade 700 m bij een streefdiepte van 11 m KP.
Axelse Sassing, zijkanaal C
Lengte kanaal 2400 m, breedte 30 m.
Zijkanaal B (Sluiskil)
Breedte 50 m, max. diepgang 4 m.
Aan de N-ingang van dit zijkanaal ligt de zgn Axelse Vlakte, W van de groene boei
(Iso RG 5 sec).
De max. diepte tot 100 m achter de boei is 9 m, 20 m uit de W-wal 5 m.
Aan de N-wal van deze Axelse Vlakte is een scheepswerf gevestigd met een
dwarslift voor binnenschepen en kleine zeeschepen.
Zijkanaal D, breedte 50 m, max. diepgang 4 m, lengte loskade 100 m.
Zij kanaal E, (Sas van Gent)
Max. diepgang 5 m tot de W- en E-uitloop (resp 3,5 m en 3 m).
De zwaairuimte is 100 m.
Zijkanaal F (Passiuis), opslaghaven Rijkswaterstaat.
Max. diepgang 2,6 m.
Zijkanaal 6, breedte 50 m, max. diepgang 5 m.
De sluis is breed 12 m, max. diepgang 4 m.
Zijkanaal H, breedte 22 m, max. diepgang 3 m.
Zuid-Chemie, lengte kade 210m, diepte 7,2 m, N en S afnemend tot 5,1 m.
Havens en dokken op het Belgische deel
2.159 Even beS van Sas van Gent ligt aan de W-zijde van het kanaal de Nederlands-Belgische douanepost met een kade waaraan de binnenscheepvaart moet in- en uitklaren.
Zelzate heeft aan de E-zijde van het kanaal een chemische industrie en iets S-lijker,
voorbij de brug, een staalbedrijf, behorende tot de agglomeratie Gent. Aan de kade
van dit bedrijf (lengte 1050 m, waterdiepte 13,5 m) kunnen de grootste schepen, die
toestemming hebben het kanaal te bevaren, meren. Ook zwaaien is ter plaatse mogelijk in het tot 400 m verbrede kanaal.
Over het kanaal hangen op diverse plaatsen hoogspanningskabels van 70 kV tot 380
kV, o.a. bij Rodenhuizen en Langerbrugge. In verband met inductie moet een veilige
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Bekendmakingen van Rijkswaterstaat.

BEKENDMAKING
KANAAL VAN TERNEUZEN
VEEIHAVEN TE TERNEUZEN
Bevelen en aanw.jzingen voor de scheepvaart.

Nr. 45/1980.

DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR VAN DE RIJKSWATERSTAAT
IN DE DIRECTIE ZEELAND TE MIDDELBURG,

maakt vanwege de Minister van Verkeer enWaterstaat bekend,
Overwegende, dat het met het oog op de overzichtelijkheid gewenst is
enige bekendmakingen samen te vatten;
maakt onder intrekking van zijn bekendmakingen:
nr. 24 dd. 9 oktober 1973;
v nr. 37 dd, 9 december 1975;

vnr. 4 dd. 9 februari 1976;
v nr. 37 dd. 19 december 1977;
vrir. 32 dd. 29 september 1978;

\i nr. 38 dd. 13 november 1978;
v nr. 40 dd. 20 november 1978;
u nr. 47 dd. 15 december 1978;
\ nr. 14 dd. 19 juni 1979;
V nr. 35 dd. 7 november 1979;

mede gelet op het bepaalde in het Algemeen reglement van politie
voor rivieren en rijkskanalen en in het Bijzonder reglement van
politie voor het Nederlands gedeelte van het Kanaal van Cent naar
Terneuzen, vanwege de Minister van Verkeer en Waterstaat bekend;
1.Deze bekendmaking is van toepassing op het Nederlands gedeelte van
het Kanaal van Cent naar Terneuzen, daaronder begrepen de sluizen
te Terneuzen, de toeleidingskanalen daartoe, de buitenhavens daarvan
en de met het kanaal in open gemeenschap staande zijkanalen F en G,
alsmede op de veerhaven te Terneuzen, voorzover het Algemeen reglement
van politie voor rivieren en rijkskanalen en het Bijzonder reglement
van politie voor het Nederlands gedeelte van het Kanaal van Cent
naar Terneuzen daarop van toepassing zijn.
2.1.De westbuitenhaven er het toeleidingskanaal naar de westsluis te
Terneuzen zijn bestemd voor de zeevaartuigen tot het doorvaren van
deze sluis, zomede voor binnenvaartu.igen die deze zeevaartuigen
bijstaan.
2.De oostbuitenhaven en het toeleidingskanaal naar de oostslu.is te
Terneuzen zijn bestemd voor binnenvaartuigen tot het doorvarefl van
deze sluis.
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In de westbuitenhaven en in het toeleidingskanaal naar de
westsluis kunnen tot het doorvaren van deze sluis door of
vanwege de havenmeester andere dan de bij het eerste lid
bedoelde binnenvaartuigen worden toegelaten.
In de oostbuitenhaven en in het toeleidingskanaal naar de
oostsluis kunnen tot het doorvaren van deze sluis door of
vanwege de havenmeester zeevaartuigen worden toegelaten.
De veerhaven is bestemd voor havensleepboten, vissersschepen
jachten, overige pleziervaartuigen en binnenvaartuigen niet
langer dan 80 m of breder dan .9.50 m.
3. 1. Voorzover in dit artikel niet anders wordt bepaald, bedragen in
sarfienhang de grootst toegelaten lengte, breedte en de (zoet)
water diepgang op het kanaal, voor:
Zeevaartuign:
1

Lengte over alles 245 meter, grootste breedte 33 meter, grootste
diepgang 12.25 meter.
Binnenvaartuigen.
Lengte 140 meter, breedte 22,80 meter, diepgang 4,00 meter, met dien
verstande, dat de grootst toegelaten lengte, respectievelijk breedte
van duwstellen 185.00 meter, respectievelijk 22,80. meter bedragen.
Een overschrijding van de grootst toegelatenlengte van duwstellen
met ten hoogste 8 meter is toegestaan, mits het gedeelte van het
duwstel dat zich voor de duwboot bevindt niet langer is dan 153 meter
en de duwboot in de as van het duwstel is geplaatst.
Een gekoppeld saxnenstel mag uit ten hoogste twee vaartuigen bestaan.
De lengte van dit samenstel mag niet meer dan 110 meter en de
breedte niet meer dan 22.80 meter bedragen.
2.De grootst toegelaten diepgang van de vaartuigen bedraagt:
voor het toeleidingskanaal naar de middensluis: 8,00 meter;
voor het toeleidingskanaal naar de oostsluis : 4,00 meter;
: 9,00 meter;
op de Axelse Vlakte te Sluiskil
: 2,60 meter;
voor het zijkanaal F (naar Passluis)
: 5,00 meter;
voor zijkanaal G (naar Sas van Cent)
3.De grootst toegelaten diepgang van een .v.aartuig, vermeld bij het
voorgaande lid, kan voor, door of vanwege de havenmeester aangewezen ligplaatsen met een bij die aanwijzing bepaalde maat worden
verminderd.
4.De grootst Eoegelaten diepgang geldt bij een kanaalpeil van N.A.P.
+ 2,13 meter en bedraagt zoveel minder als de waterstand op het.
kanaal lager is dan dit peil.
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De grootst toegelaten hoogte van de vaartuigen bij het varen door de
doorvaartopeningen van de bruggen te Sluiskil en te Sas van Gent
bedraagt voor de doorvaartopening van het beweegbare gedeelte in
gesloten stand 7,00 meter en voor de doorvaartopening van het vaste
gedeelte 6,59 meter. De hoogte geldt bij een kanaalpeil van N.A.P.
+ 2,13 meter.
Zij bedraagt zoveel minder als de waterstand op het kanaal hoger is
dan dit peil.
Wegens het verblijven op het kanaal van een zeevaartuig kan het varen
van andere vaartuigen aldar door of vanwege de havenmeester worden
beperkt, indien zulks aanleiding zou kunnen geven tot moeilijkheden.
6.1.De westsluis en de oostsluis te Terneuzen worden niet bediend bij een
hogere waterstand in de buitenhavens dan N.A.P. + 4,00 meter;
2.Bij het in- en uitvaren van de westsluis en de..00stsluis te Terneuzen
is alregel een luchtbellenscherm in werking.
3.Het bedienen van de sluizen te Terneuzen kan-tot waterbesparing door de
'havenmeester worden beperkt of nader worden geregeld.
7.1.De vaartuigen moeten in volgorde van aankomst een sluis invaren, behoudens
de regeling van het Algemeen reglement van politie voor rivieren en
Rijkskanalen omtrent de voorrang en onverminderd het hierna bepaalde.
2.Iet betrekking tot de volgorde van aankomst geldt voor binnenvaartu.igen
die in- of uitklaren, het tijdstip van het verlaten van de daartoe
bestemde ligplaats als het tijdstip van aankomst. Gedurende de douanebehandeling moet de groene vlag worden gevoerd.
3.Wegens de waterstand in de buitenhavens van een sluis dan wel wegens
andere bijzondere omstandigheden kan door of vanwege de havenmeester
de volgorde van aankomst worden gewijzigd ofkan het toelaten van een
vaartuig in de sluis tot de eerstkomende periode van hoog water worden
uitgesteld. Het betrokken vaartuig moet dan op aanwijzing van of vanwege
de havenmeester de buitenhaven van de sluis verlaten.
8.1.Zeevaartuigen moeten, alvorens zij worden toegelaten tot het kanaal,
zijn uitgerust met een marifoon-installatie. Duwstellen, langer dan
110.00 meter of breder dan 12.00 meter moeten, alvorens zij tot
voornoemd kanaal worden toegelaten, eveneens met een marifoon-installatie
zijn uitgerust.
2.Zeevaartuigen en de in punt 8.1. genoemde duwstellen moeten gedurende
de vaart op het Kanaal van Terneuzen, daaronder begrepen de sluizen te
Terneuzen, de toeleidingskanalen daartoe, de buitenhavens daarvan
en de met het kanaal in open gemeenschap staande zijkanalen, alsmede
de Veerhaven te Terneuzen, op marifoonkanaal 11 luisteren naar de
verkeerspost van de rijkshavendienst.
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3. Genoemde vaartuigen moeten via marifoonkanaal 11 aan de verkeerspost melden:
tijdens de vaart op de Westerschelde, voorzover zij zijn
bestemd voor het Kanaal van Terneuzen; het passeren van;
o)
ei n
Terneuzen (rede);
tijdens de vaart op het kanaal, het passeren van:

C.

brug te Sluiskil;
Driekwart (zuidelijk knipperlicht);
brug te Sas van Gent;
het tijdstip van afmeren en drie uur van tevoren het verwachte
tijdstip van ontmeren of verhalen.

9.1.
Voor het invaren van de sluizen te Terneuzen worden seinbeelden
getoond aan weerszijden van de invaartopening op gelijke hoogte.
Deze seinbeelden betekenen:
twee rode vaste lichten boven elkaar:
het invaren is verboden, de sluis wordt niet bediend;
één rood vast licht:
het invaren is verboden, de sluis wordt bediend;
een rood vast licht en daaronder een groen vast licht:
het invaren is verboden, maar zal aanstonds worden toegestaan;
één groen vast licht:
het invaren is toegestaan.
9.2.Voor het uitvaren van de sluizen te Terneuzen worden seinbeelden
getoond aan weerszijden van de uitvaartopening op gelijke hoogte
Deze seinbeelden betekenen:
één
het
één
het

rood vast licht:
uitvaren is verboden.
groen vast licht:
uitvaren is toegestaan.

9.3.Het spuien aan de sluizen wordt aangeduid door drie rode vaste
lichten in de vorm van een gelijkzijdige driehoek met de top
naar boven.
Dit seinbeeld betekent:
er wordt gespuid met meer dan 35 m3/sec.

r kswaterstaat
directie zeeland
blad nr.:
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10. 1. a. Een zeevaartuig bestemd voor de Nederlandse kanaalzône moet
desverlangd vddr het invaren van een sluis schriftelijk aan de
havenmeester of aan één der daartoe door deze aangewezen
ambtenaren opgeven de naam, de nationaliteit, de bruto-inhoud
de lengte, de breedte en de diepgang van het vaartuig, zomede de
plaats van herkomst en die van bestemming, de aard en de hoeveelheid van de lading;
b. Een zeevaartuig bestemd voor de Belgische kanaalzône moet desverlangd, via de bemiddeliig van de bevoegde Belgische havenautoriteit, v66r het invaren van een sluis schriftelijk aan de
havenmeester of aan één der daartoe door deze aangewezen ambtenaren
opgeven de naam, de nationaliteit, de bruto-inhoud, de lengte,
de breedte, de dieptgang van het vaartuig, zomede de plaats van
herkomst en die van bestemming, de aard en de hoeveelheid van de
lading.
2.trcnt een binncnvaartu moeten desverlangd v66r het uitvaren van '
de havenmeester aan gewezen ambtenaren
luiANGE~~PRgij~K94toe door
de
nationaliteit,
het laadvermogen, de
c-- ccuu,
oe
lengte, de breedte en de diepgang van het vaartuig, zomede de plaats
van herkomst en die van bestemming, de aard en de hoeveelheid van de
lading en de naam en het adres van de eigenaar of de gebruiker.
De schipper van een op doorschutting wachtend binnenvaartuig is
verplicht gedurende de periode waarin aan de spuiseinmast op de
sluishoofden van de oostslu.is een geel licht in werking is gesteld,
zich via een praatpaal te melden waarna hem overeenkomstig het gestelde in artikel 18, lid 3 van het Algemeen reglement van politie
voor rivieren en Rijkskanalen een nummer (beurt) wordt medegedeeld.
Bij het in- en uitvaren van de sluis en tijdens het verblijf in de
sluis mogen geen voorwerpen over boord van de vaartuigen hangen die,
ingeval zij te water zouden geraken, zinken.
Voor een zeevaartuig moet in de sluis en zonodig in de nabijheid
daarvan op de wal het nodige en daartoe bekwame peronee1 aanwezig
zijn om de trossen aan te nemen en vast te maken.
11.1. Voor het doorvaren van het beweegbare gedeelte van de bruggen
te Sluiskil en Sas van Gent worden seinbeelden getoond aan
weerszijden van de d.00rvaartopening op gelijke hoogte. Deze
seinbeelden betekenen:
twee rode vaste lichten boven elkaar:
het doorvaren en onderdoorvaren is verboden, de brug wordt
niet bediend;
twee rode vaste lichten boven elkaar en midden boven de
doorvaartopening een geel licht:
het doorvaren is verboden, de brug wordt niet bediend.
Het onderdoorvaren is toegestaan, tegenliggende vaart
mogelijk;

rijkswaterstaat
directie zeeland
blad nr.:
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één rood vast licht:
het doorvaren en onderdoorvaren is verboden, de brug wordt bediend;
één rood vast licht en midden boven de doorvaartopening een geel vast
licht:
het doorvaren is verboden, de brug wordt bediend.
Het onderdoorvaren is toegestaan, tegenliggende vaart Igelijk.
een rood vast licht en daaronder een groen vast licht:
het doorvaren is verboden, maar zal aanstonds worden toegestaan.
Het onderdoorvaren is verboden, met uitzondering van schepen,
die bij het doven van het gei2 vaste licht het stopbord als omschreven
in 11.5 zijn gepasserd;
één groen <jast licht;
het doorvaren is toegestaan;
11.2.Tijdens de beweging van de brug naar geopende stand wordt een wit rondschijnend licht (ISO 10 sec.) getoond boven het bedieningsgebouw. Dit
informatiesein is voorlopig, bij wijze van proef, ingesteld.
11.3 Voor het onderdoorvaren van het vaste gedeelte van de bruggen te Sluiskil
en Sas van Gent worden seinbeelden getoond midden boven de betreffende onderdoorvaartopening. Deze seinbeelden betekenen:
één rood vast licht:
het onderdoorvaren is verboden;
één geel vast licht:
aanbevolen doorvaartopening, tegenliggende vaart gelijk;
twee gele vaste lichten naast elkaar:
aanbevolen doorvaartopening, voor tegenliggende vaart verboden.
11.4. Het spuien aan de sluizen wordt opde bruggen aangeduid door drie
rade vaste lichten in de vorm van een gelijkzijdige driehoek met de
top naar boven.
Dit seinbeeld betekent:
er wordt gespuid met meer dan 35 in3/sec.
11.5. Het stopbord genoemd in 11. 1.e bestaat uit een vierkant wit vlak met een
rode rand en in het midden een horizontale zwarte streep, en bevindt zich
op 500 m van de brug.
Schepen die de brug niet mogen of kunnen passeren moeten vôâr dit
bord stoppen.
12.1. Een brug wordt niet bediend voor vaartuigen die na het strijken van hun
mast, radar, antennes, enz. onder het beweegbare gedeelte van de brug
in gesloten stand kunnen doorvaren.

rijkswaterstaat
directie zeeland
blad nr.:
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Een brug wordt niet bediend voor binnenvaartuigen, indien een ander
vaartuig waarvoor de brug moet worden geopend, de brug op een afstand
van minder dan 4 kilometers is genaderd.
a. Een brug wordt niet bediend voor vaartuigen bij een zicht van minder
dan 250 meter.
Bij een zicht van meer dan 250 meter doch minder dan 500 meter wordt
een brug alleen bediend voor vaartuigen indien zij zijn uitgerust
met marifoon en radar. Zeevaartuigen moeten bovendien gebruik maken
van de diensten van een Nederlandse Rijks- of Belgische Staatsloods.
Bij. een zicht van meer dan 500 meter geldt geen beperking.
13. Ten behoeve van het wegverkeer zal de brug te Sluiskil en die te Sas
'-' rh&njvan maandag tot en met vrijdag voor de scheepvaa
K*4ENvan :1
G.4-&' 17.00 uur.
00.00 e
7.-40
14.1.Een vaartuig met een diepgang van 8.00 meter of meer, dat varende is,
moet voeren:
des daags vlag P van het internationaal seinboek of de cylinder;
des nachts drie rondom zichtbare rode lichten onddr elkander op een
onderlinge afstand van niet minder dan 0.50 meter en zichtbaar op een
afstand van ongeveer 2 kilometer.
2.De vlag of de cylinder en de lichten moeten zijn aangebracht op een
goed zichtbare plaats; de vlag of de cylinder enhet onderste der
lichten tenminste 10.00 meter boven het dek.
De grootst toegelaten snelheid van de vaartuigen
voor vaartuigen met een diepgang van:
9 kilometer
10.00 meter of meer
12 kilometer
4.50 meter tot 10.00 meter
16 kilometer
4.50 meter en minder

bedraagt:
per uur;
per uur;
per uur.

Een zeevaartuig met een draagvermogen van tenminste 30.000ton moet
zich voorzien van voldoende sleepboothulp.
Zand, baggerspecie en dergelijke stoffen mogenzonder toestemming
van of vanwege de havenmeester niet met onderlossers worden vervoerd;

rijkswaterstaat
directie zeeland
8
blad nr.:

18.1. Onderstaande lichten worden vanaf zonsondergang tot zonsopgang
alsmede overdag bij ongunstige weersomstandigheden overeenkomstig
het omschreven karakter ontstoken:

Plaats

.

Scheiding

Vorm

Karakter

. Terneuzen.
zuidelijke oever van
oostelijke landtong

toeleidings
kanaal middensluiszijkanaal A (naar
Terneuzen)

lichtopstand

hoofdvaarwater-toeleidingskanaal middensluis.

lichtopstand

ISa
4 sec.

hoo fdvaarwaterzijkanaal .0 (naar
Axelse Sassing)

lichtopstand

1 SO- ROOD
4 sec.

ï. Axelse Vlakte

hoofdvaarwater-Axelse Vlakte

groene lichtboei

ISO-GROEN
5 sec.

. noordelijke oever
van vm. kanaalejland
Sluiskil

hoofvaarwaterzijknaal B (naar
Sluiskil)

lichtopstand

ISO-GROEN
4 sec.

hoofdvaarwater-zijkanaal D (naar
Driekwart)

lichtopstand

ISO-GROEN
4 sec..

hoofdvaarwaterzijkanaal E (naar
Sas van Gent)
hoo fdvaarwate r
zij kanaal G (naar
Sas van Gent)

lichtopstand

ISO-GROEN
4 sec.

lichtopstand

ISO-GROEN
4 sec.

. zuidelijke oever
van westelijke landtong

ISO-ROOD
6 sec.

:. Sluiskil.
oostelijke oever
van hoofd-vaarwater

zuidelijke oever van vm.
kanaaleilarid Sluiskjj..
. Sas van Gent.
noordelijke oever van
noordelijke landtong

i. zuidelijke oever van
zuidelijke landtong

rijkswaterstaat
directie zeeland

bladnr.:
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18.2. De as van de mond van de westbuitenhaven wordt zowel bij dag als
bij nacht aangegeven door op de westelijke havendam staande
synchroon onderbroken witte geleidelichten (ISa 4 seconden).
De hoek tussen de lichtenhijn en het kaartnoorden bedraagt
192,5° rechtwij zend.

Middelburg, 3 november 1980
De hoofdingenieur-directeur,
l.-H.ITD.

(ir. G.C. Streefkerk).
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KANAAL VAN TERNEUZEN
WESTSLUIS.
-

S.

De Directeur Scheepvaart en Marit
Tisrict Scheldemond, tevens Rijkshavenmeester gelet op artikel 95 van het Algemeen Reglement van Politie voor Rivieren en
ijkskanalen (EB van 24 november 1919, Stb. 765), maakt mede namens de Boofdingenieur,
:.ecteur van de Rijkswaterstaat in de Directie Zeeland, onder intrekking van de
.-dwakii. nr. 115/82 dd. 15 oktober 1982 en in aanvulling op de bekendmaking
.d. 3 november 1980, vanwege de Minister van Verkeer en Waterstaat
"19
d. . -evaartuigen met een breedte van meer dan 33 meter, doch minder
met. en/of een lengte over alles van mee: -dan 245 meter, doch minder
r. 256 meter tot het Kanaal van Terneuzen zullen worden toegelaten, met inachtneming van de in de 'bekend.making no. 45/1980 opgenomen alsmede van de hier- na genoemde bepalingen:
a. het zeevaartuig dient alle aanwijzingen, gegeven door de bevoegde ambtena-ren van de Rijkswaterstaat en van Scheepvaart en Maritieme Zaken stipt
op te volgen en genoemde ambtenaren alle gegevens te verstrekken die zij
nodig achten ter beoordeling van de veiligheid van de vaart en het
veilig en doelmatig gebruik van de werken.
Eiertoe dient voor iedere reis de bijgevoegde vragenlijst in de Engelse
taal beantwoord te worden; de ingevu.lde vragenlijst dient door of namens
de gezagvoerder aan de slu.ismeester te Terneuzen afgegeven te worden;
er dient zowel op de heenreis als op de terugreis een vragenformulier te
worden ingevuld;
b. het zeevaartuig mag gén gevaarlijke stoffen vervoeren van de navolgende
IMO-gevareaklasse boven de daarbij vermelde hoeveelheden:
in elke hoeveelheid: klasse 1.1., 1.2. 9 1... 9 1.5., en 5.2.
weer dan 1000 kg netto gezamenlijk de stoffen van klasse 8, voor
zover tevens als giftig aangediend in de BG-code, alsmede de stoffen-van klasse 1.4., 29 3, 4.3. en 6.1.;
c. het zeevaartuig dient een loods aan boord te hebben;
d. de lods dient voorzien te zijn van een deugdelijke portofoon;
e. het zeevaartuig dient over een goede bestmirbaarheid voor de vaart op
het Kanaal te beschikken;
f. het zeevaartuig dient zich bij het in- en uitvaren van de buitenhaven,
de sluis en de vaart in het Kanaal van voldoende sleepboothulp te voorzien.
In ieder geval dient de sleepboothulp te bestaan uit ten minste 4 sleepboten van voldoende vermogen.
1.

g. het zicht dient ten minste 500 meter te bedragen.
h. bij windachten tot en met 5 Beaufort dient het zeevaartuig ten minste een
diepgang v66r van 6 meter en achter van 7 meter te hebben;
indien de diepgang geringer is, is toesteing van de kanaalbeheerders
nodig, welke kan worden aangevraagd bij de Verkeerspost te Terneuzen;
bij onderschrijding van genoemde diepgang met weer dan 1 meter, is altijd
schriftelijke toesteing vooraf noodzakelijk; deze dient ten minste 48
uren voor aanvang van de reis te worden aangevraagd.
Bij wind1achten van 6 tot en met 7 Beau.fort, dient het zeevaartuig ten
minste een diepgang v66r van 6 meter en achter van 8 meter te hebben;
uitzonderingen zullen niet worden toegestaan. Bij windachten van 8 Beau- -

.._ _...3. ...1.. _...-,...4.,,.

.-+

De desbetreffende windacht wordt gemeten te Terneuzen.

Vlissingen, 13 januari 1984.

De Directex van het
District Scheldeond,
tevens Rijkshavenxneester
nanens deze:
De P v."irecte

Waalean Brirrnzeel.

QUESTIONNAIRE t ' t.b.v. RIJ+(SWATERSTAAT/D.G. S.M.
UESTIONNAIPE ANDREQtJISITION FOR ENTRY INTO THE TERNEUZEN CANAL,
southbound traffic
northbound traffic
This form applies to those ships in transit en the Terneuzen
Canal, which have the following particulars:
Lerigth overall more than 245 metres or extreme breadth more tian
33 metres.

.............................FLAG ...............
.............................mtr/cm
ACTUAL DRAUCHT (F.W.)forward
mtr/crn
.................................
a ft
mtr/cm
....................
PROPELLER SUEMERGED ENTIRELY AT DRAUGHT
............
NAME MSTER . ........ ..... ...... ...NAME CH. ENGINEER

SHIPS NAME

NAL PASSAGE OF A MOTORSHIP Main engine en
a) Bridgecontrol, automatiC
b) Manual manoeUvriflg
or
NUNBER OF ENGINEERS: Standing-by ccntjnuously in engine room ......
b) Hired canal wheelrnan
WEEELMAN: a) Crewmember
EPAIRS/OVERHULS Expected in port: a) Main engine,
b) steering gear,
c) none
Effected
REQUIREMENTS FOR ENTRY
mainengine, full power available
0
full range of rudder angle available, at least 30 to
starboard and port
both anchors operational
anchors to be free from the hawse pipes, except during
lock passage, and attended by an officer and crewmember
gyro compass operatioflal
jf unoU: only transit in daylight allowed with a
visibility of at least 2000 metres
at least one radar set in good working conditiOfl
if "no": visibilitY must be at least 2000 metres
for entry
V.M.F. radio set, equipped with channels 3 and 11, in
good working condition
astern power tested succesfully shortly,before entry
time and date of test ..............................

yes/no
yes/no
yes/no

yes/no

yes/no

yes/no
yes/no

Please circie the answers to these questiofls.

1.

DPUCHTS REQUIRED FOR SHIPS IN BALLAST OR PARTLY LOADED
DRAUGHTS FORWARD:
DRAUCHTS AFT.:

more than 6 metres
more than 7 metres

A maximum reduction of 1 rnetre in the draughts mentioned above
may be granted at the discretion of the authorities.
A greater reduction than 1 metre requires special written
permission of the Canal authorities.
WINDFORCES 6 and 7 Beaufort require a draught
FORWARD:
more than 6 metres and
AFT.
more than 8 metres, without exemption
WINDFORCE 8 or more:

no transit allowed

Windforces are those measured at Terneuzen.
State if these draught requirements can be realized
1f 11 no" , explain why and indicate maximum draughts
attainable.
Acknowledge

TERNEUZEN,
Date

Master' s
si gnature

yes/no

Rapport No. 06258-1--NS
Maritiem Research Instituut Nederland

Bijlage 4
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GI-IENT
a modern port
Historical record

were built in order to adapt the port to the
requirements of sea-borne traffic.

The history of the Ghent port goes back to the
early Middie Ages. Again and again connections were built between the city and the sea:
the 'Lieve' (1251), the 'Sassevaart' (1563), the
'Brugse Vaart' (1665). in 1827 a sea-route to
Terneuzen was put into use and the first dock
was dug out of town. Together with the consecutive improvements to this navigable way
(1885, 1910 and 1968) new harbour-docks

Maritime access
The navigable way between the North Sea and
the port of Ghent runs over the Westem
Scheidt (Flushing-Terneuzen, 22 km), the
locks af Terneuzen and the ship-canal to
Ghent, 15 km long in the Netherlands and 17
km in Belgium.

Dimensions of Iocks Terneuzen
Name of lock
Westlock (1968)

Length

Width

Depth of water Remarks

290/355 m

40 m

Middielock (1910)

140 m

18 m

Eastlock(1968)

280m

24m

Substructure
For the present working, different substructural parts can be distinguished in the port of
Ghent:
- the 'Handeisdok', the Houtdok' and the
'Voorhavendok' have a significance for traffic by river-craf-t;
- the Grootdock, the 'Zuiddok', the 'Middendok' and the 'Noorddok' are accessible to
sea-going vessels of up to about 10.000
tons deadweight;
- the Sifferdok', the Petroleumdok' and the
Rodenhuizedok' offer berthing possibilities
along quay walis or landing-stages to seagoing vessels of up to about 70.000 tons
deadweight;
- the ship-canal to Ghent is not only a navigable way but also a mooring place along
quay walis and landing-stages for seagoing vessels of up to 70.000 tons deadweight supplying and conveying goods for
industral Concerns.

Equipment
The port of Ghent disposes of an adequate
superstructure for the handhng and the stocking of a wide variety of bulk goods, general
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13.50 m Sea-going vessels up
to 60.000 tons dw.
8.35 m Sea-going vessels up
to 10.000 tons dw,
4.40m Barges and pushconvoys

cargo and indivisible loads. The 17km of quay
wails, 5 km of which are accessible to seagoing vessels of op to 60.000 tons, are equipped with land-cranes and loading bridges;
their technical characteristics ensure an efficient goods handling. Container cranes, floating cranes, roll-of/roll-of instaliations, gram
elevators, facilities for the loading or the Unloading of petroleum- and chemical products
are also at the port users' disposal.
The port offers large possibilities for the stocking of goods: open and covered storage
areas, silos for cereals and fodder, warehouses for phosphates and petroleumcokes,
tanks for liquid products, storehouses for fertilizers and timber sheds.

1-finterland
By means of the 'Ringvaart' (circular canai) the
port is in direct connection with the many waterways having their confluence in Ghent. Via
the ship-canal, the Western Scheidt, the Dutch
inland waterways and the Rhine, push-convoys and river-craft of the largest type get to
the industrial areas and the centres of Westem
Germany, North-East of France and Switzer-

land. Beigium and France are connected by
the Ghent-Ostend canal, the Lys, the Upper
Scheidt and the Sea-Scheidt. The marshalling
yards in Ghent link the port to the national and
international raliway network. As to road transport, the port is located in the immediate vicinity of the European motor-ways E 3 and E 5.
Inustry
The favourabie location in the field of transport
economy, its centraf position within the E.C.;
the presence of sufficient and schooied labour
force, the potential technical production-integration, the abundant supphes of motive power, the whole of commerciaf, financial and
social structures have given the port of Ghent a
strongly marked industriai function.
Industrial sites, having a suerficies of about
2.000 ha, are occupied by metallurgy of iron,
petroleum refining, chemistry, electro-meta!lurgy, paper- and packing industry, manufacture of fertUizers, car-assembhng, construction
of river-craft, etc. Besides, 1.500 ha are now
being prepared for the settiement of industries.
Sea-borne Traffic
The economic activity in the hinterland and in

the port zone constitutes the basis of diversified sea-borne traffic in the port of Ghent: solid
and liquid bulk goods, general cargo, indivisibie loads. lron ore, non-ferrous ores, cereals,
fodder, pulpwood, sawn wood, tree-trunks,
coal, cokes, raw phosphates, artificial fertilizers, chemicals, cars, oH products, iron, steel,
raw minerals and other raw materials, basic
and manufactured products are being rationally handled. Not only the efficiency of the equipment but also the capacity of the dockers contribute to make Ghent an attractive centre for
sea-borne traffic.
Future
Larger sea-going vessels, a more intensive
world trade. a pushed on industrialization near
deep navigable ways and active hinterland
connections are the principal elements which
determine the future of the Ghent port.
The further expansion of the port by means of
docks, additional industriaf sites, a new connection to the Westem Scheidt and a sea-lock
at Terneuzen, accessible to sea-going vessels
of up to 125.000 tons, constitute the main
points of a programme focussed on the future.

River and seapilotage (organised by the State)
Dues are charged upon all vessels, with the exception of those in ballast, whose draft is less
than 2,20 metres (74") (1184)*)

Draft
decimetres

25
and iess
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

From Sea
to
Flushing
and
vice versa
Frs
4.300
4.560
4.790
4.990
5.250
5.500
5.700
6.050
6.190
6.460
6.680
7.010

From
Fiushing
to Ghent
and
Vice versa

Total

Frs
1.960
2.050
2.180
2.270
2.410
2.510
2.540
2.740
2.800
2.900
3.000
3.180

Frs
6.260
6.610
6.970
7.260
7.660
8.010
8.240
8.790
8.990
9.360
9.680
10.190

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

7.340
7.660
8.040
8.390
8.930
9.500
10.080
10.640
11.220
12.060
12.910
13.780
14.650
15.520
16.690
17.810
18.940
20.040
21.240

3.320
3.490
3.650
3.810
4.090
4.300
4.560
4.810
5.050
5.430
5.850
6.230
6.650
7.010
7.520
8.040
8.570
9.020
9.530

»

10.660
11.115
11.690
12.200
13.020
13.800
14.640
15.450
16.270
17.490
18.760
20.010
21.300
22.530
24.210
25.850
27.510
29.060
30.770

')These taritts will be increased by 3% on 1-1-85.
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56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
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22.250
23.880
25.240
26.530
27.890
29.190
30.540
31.880
33.190
34.590
35.890
37.220
38.560
39.930
41.230
42.560
43.970
45.350
46.750
48.110
49.490
50.870
52.250
53.650
55.070
56.410
57.810
59.170
60.510
61.910
63.350
64.590
66.090
67.430
68.870
70.190
71.630
72.990
74.350
75.730
77.140
78.490
79.920
81.300
82.680
84.040
85.440
86.800
88.130

10.150
10.780
11.440
11.960
12.560
13.180
13.780
14.400
15.000
15.600
16.180
16.810
17.410
17.940
18.590
19.170
19.860
20.370
21.060
21.710
22.330
22.890
23.510
24.130
24.800
25.420
26.040
26.620
27.290
27.890
28.540
29.100
29.830
30.360
30.990
31.590
32.260
32.860
33.500
34.130
34.750
35.390
35.990
36.580
37.220
37.800
38.470
39.070
39.690

32.400
34.660
36.680
38.490
40.450
42.370
44.320
46.280
48.190
50.190
52.070
54.030
55.970
57.870
59.820
61.730
63.830
65.720
67.810
69.820
71.820
73.760
75.760
77.780
79.870
81.830
83.850
85.790
87.800
89.800
91.890
93.790
95.920
97.790
99.860
101.780
103.890
105.850
107.850
109.860
111.890
113.880
115.910
117.880
119.900
121.840
123.910
125.870
127.820

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

89.560
90.940
92.310
93.670
95.080
96.520
97.840
99.220
100.600
101.960
103.380
104.810
106.140
107.540
108.900
110.300
111.620
113.020
114.530
115.780
117.200
118.580
119.940
121.340
122.730
124.080
125.480
126.820
128.270
129.600
131.030
132.410
133.760
135.140
136.510
137.930
139.420
140.840
142.220
143.670
145.080
146.520
147.990
149.350 .
150.790
152.240

40.310
40.980
41.600
42.210
42.740
43.470
44.010
44.700
45.260
45.920
46.550
47.150
47.790
48.390
49.020
49.670
50.260
50.870
51.470
52.070
52.730
53.380
53.960
54.650
55.180
55.900
56.480
57.140
57.700
58.370
59.010
59.590
60.210
60.840
61.460
62.090
62.710
63.380
64.000
64.670
65.290
65.940
66.580
67.180
67.940
68.480

129.870
131.920
133.910
135.880
137.820
139.993
141.850
143.920
145.860
147.880
149.930
151.960
153.930
155.930
157.920
159.970
161.880
163.890
166.000
167.850
169.930
171.960
173.900
175.990
177.910
179.980
181.960
183.960
185.970
187.970
190.040
192.000
193.970
195.980
197.970
200.020
202.130
204.220
206.220
208.340
210.370
212.460
214.570
216.530
218.730
220.720

For vessels in tow 1001ó to be added.

River and seapilotage (organised by the State)
Dues are charged upon all vessels, with the exception of those in ballast, whose draft is less
than 2,20 metres (7'4")and without pilot on board. (1_184)*)

Draft
decimetres

25
and Iess
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

From
Ghentto
Antwerp
and
vice versa
Frs
2.410
2.520
2.600
2.760
2.900
3.030
3.160
3.320
3.430
3.630
3.670
3.870
4.090
4.250
4.390
4.590
4.940
5.250
5.590
5.860
6.190
6.680
7.170
. 7.640
8.080
8.570
9.220

Draft
decimetres

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71 .
72
73
74
75
76
77
78

From
Ghentto
Antwerp
and
vice versa
Frs
9.840
10.460
11.080
11.710
12.470
13.180
13.930
14.650
15.380
16.090
16.830
17.610
18.280
19.050
19.830
20.500
21260
21.970
22.700
23.480
24.180
24.950
25.730
26.510
27.290
28.000
28.780

Draft
decimetres

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
. 95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

From
Ghentto
Antwerp
and
vice versa
Frs
29.470
30.280
31.030
31.830
32.550
33.350
34120
34.860
35.570
36.350
37.170
37.910
38.650
39.420
40.140
40.910
41.720
42.470
43.160
43.970
44.700
45.520
46.170
47.020
47.750
48.570
49.260

Draft
decimetres

106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

From
Ghentto
Antwerp
and
vice versa
Frs
50.070
50.800
51.530
52.270
53.050
53.850
54.610
55.380
56.100
56.880
57.650
58.370
59.170
59.900
60.680
61.440
62.240
62.910
63.710
64.450
65.250
66.020
66.720
67.490
68.300
69.030
69.810

For vessels in tow 10% be added

) These iaritfs will be increase by 3% on 1-1-85.

179

