Vastmaken i n een sluis
U kunt een sluis invaren als het voorgaande schip

Wij heten u van harte welkom op onze Brabantse
vaarwegen. RijkswaterstaatNoord-Brabant zorgt
ook voor de aanleg, maar vooral voor het
onderhoud van vaarwegen. In onze provincie
is de dienstkring Waterwegen Noord-Brabant
verantwoordelijk voor het beheer en het
onderhoud van:
de Zuid-Willemsvaart
het Wilhelminakanaal
het Markkanaal
de Amertak
de Donge

volledig ligt afgemeerd. De schipper van dit schip
moet hier ruim de tijd voor krijgen. Bij tankschepen
met één blauwe kegel MOET minimaal 10 meter
zijdelingse afstand worden gehouden. Wanneer u
in een kolk samen met een tankschip met één
blauwe kegel wordt geschut, moet u de volgende
veiligheidsvoorschriften naleven:
de motor moet worden stopgezet;
in de kolk mag niet worden gerookt;
open vuur in de kolk is verboden;
het overhevelen van brandstof vóór of in de
sluis is niet toegestaan.
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het Oude Maasje
het Zuiderkanaal
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Bediening van sluizen en bruggen
Steeds meer bruggen en sluizen worden op afstand

Deze folder bevat de meest relevante informatie
voor zowel de beroepsvaart als de recreatievaart.
Voor specifiek toeristische informatie kunt
u terecht bij de ANWB en bij plaatselijke
VVV-kantoren.

bediend vanuit de Centrale Bediening Helmond
of vanuit de Centrale Bediening Tilburg. Er zijn

uitzonderingen, zo bedient de sluiswachter van
sluis 5 op de Zuid-Willemsvaart in pendeldienst
ook de Erpsebrug. Brug Kattenberg en de

Dungensebrug worden nog ter plaatse bediend.

Het kantoor van de dienstkring Waterwegen
Noord-Brabant is gevestigd in Tilburg.
Heeft u vragen, Q ~ m ~ r k ~ n gofe suggesties?
n
Dan kunt u ons bereiken via t e i e f ~ o ~ ~ u m ~ e ~ ~
O13 - 5491 4911.
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Buiten de regu{i&e kantooruren kunt
u calamiteiten milden via het
calamiteitennumper: O40 - 2809 550

Vaarsneí heid
(Voor zowel de beroeps- als recreatievaart)

O p de Brabantse kanalen gelden geen afwijkende
vaarsnelheden. In het algemeen geldt dat een
schipper alle voorschriften in acht moet nemen
die zijn geboden (volgens goed zeemanschap of
door de omstandigheden waarin het schip zich
bevindt), om te voorkomen dat:
het leven van personen in gevaar wordt gebracht;
de veiligheid of het vlotte verloop van de
scheepvaart in gevaar wordt gebracht;
schade wordt veroorzaakt aan andere schepen,
aan drijvende voorwerpen, aan oevers of aan
alle werken en inrichtingen die zich in de
vaarweg of op de oevers daarvan bevinden.
Let vooral bij los- en laadplaatsen en bij
afmeergelegenheden goed op u w snelheid!

Zichthoek
Er varen steeds meer containerschepen op de
Nederlandse wateren. Deze grote schepen hebben
een veel grotere 'dode hoek' dan gewone schepen
en recreatievaartuigen. Zo heeft een containerschip
met de stuurhut achter een 'dode hoek' van maar
liefst 250 meter voor het schip! Dit betekent dat
de schipper van een containerschip niet ziet wat
zich binnen die afstand voor zijn schip bevindt.
Houdt u bij het bepalen of bij het wijzigen van
u w koers rekening met de 'dode hoek' van uw
eigen schip en met die van andere schepen!

L i g ~ l ~ ~ ~ ~ @ ~ ~ e ~ e ~ ~
De Brabantse kanalen zijn aangewezen als
rijkswateren (Binnenvaart Politie reglement,
bijlage 14, onder a). Het is daarom alleen
toegestaan om ligplaats t e nemen op plaatsen
waar dit door middel van verkeerstekens is
toegestaan of wanneer ontheffing is verleend.
Op alle andere plaatsen is het nemen van
ligplaats verboden (artikel 9.03, lid 1 en 6).
In de Brabantse kanalen worden de volgende
soorten ligplaatsen onderkend:
ligplaats voor het wachten op schutting
bij sluizen (op verzoek kunnen deze plaatsen
ook worden benut als wachtplaats
ten gevolge van het vaartuigenbesluit

of om te overnachten);
ligplaats bij beweegbare bruggen indien
op passage moet worden gewacht;
ligplaats voor lossen/laden;
openbare ligplaats voor een tijdsduur
van maximum 7 etmalen;
ligplaats voor het afmeren om auto's
van of aan boord te plaatsen.
In overleg met andere overheden en belangenorganisaties is een ligplaatsenplan opgesteld.
De locatie en het gebruik van deze vastgestelde
ligplaatsen wordt door middel van verkeerstekens
aangeduid. (bord E.7)

