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ALGEMENE BERICHTEN

2019-25/301 ALGEMENE BERICHTEN - WESTERSCHELDE: BIJZONDERE EN BUITENNORMALE
TRANSPORTEN
BaZ 2019-01/17A is vervallen en vervangen door: zie bijlage.
Bron: GNA Bass 126-2019, GB 05-2019

2019-25/302 ALGEMENE BERICHTEN - KANAAL GENT-TERNEUZEN: VOORSCHRIFTEN VOOR
ZEESCHEPEN OP KANAAL GENT-TERNEUZEN
BaZ 2019-01/18C is vervallen en vervangen door: zie bijlage.
Bron: GNA Bass 125-2019, GB 04-2019
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BELGIE

2019-25/303 OOSTDYCK - KWINTE - DIEPTEBEELD - KAARTVERBETERING
Kaarten: 101 (INT 1474), 102 (INT 1480), D11, 107/1, 107/2
Kaart 102 (INT 1480), 107/1:
Dieptecijfer 7,6 m in positie 51°13,84‘N 002°35,14'E wijzigen in 6,9 m.
Dieptecijfer 14 m aanbrengen in positie 51°16,92‘N 002°35,51’E.
Dieptecijfer 13,1 m in positie 51°15,26‘N 002°36,12'E schrappen.
Dieptecijfer 12,8 m aanbrengen in positie 51°15,32‘N 002°36,21’E.
Kaart 102 (INT 1480), 107/1, 107/2:
Dieptecijfer 5,5 m in positie 51°15,82’N 002°37,59’E wijzigen in 5,1 m.
Dieptecijfer 7,4 m in positie 51°14,92’N 002°37,76’E wijzigen in 6,8 m.
Dieptecijfer 4,6 m in positie 51°16,29’N 002°37,91’E wijzigen in 4,4 m en de dieptelijn 5 m uitbreiden in zuidwestelijke
richting tot in positie 51°15,89'N 002°37,61’E, en in noordoostelijke richting tot in positie 51°16,71'N 002°38,39’E.
Dieptecijfer 5,3 m in positie 51°16,59‘N 002°38,20’E schrappen.
Dieptecijfer 4,9 m aanbrengen in positie 51°16,67‘N 002°38,34’E.
Dieptecijfer 14,1 m aanbrengen in positie 51°15,08‘N 002°38,69'E.
Dieptecijfer 14,6 m in positie 51°15,16‘N 002°38,77’E schrappen.
Dieptecijfer 5,3 m in positie 51°16,97’N 002°38,75’E wijzigen in 4,7 m en een dieptelijn 5 m aanbrengen eromheen.
Dieptecijfer 15,9 m aanbrengen in positie 51°16,22‘N 002°39,46’E.
Kaart 102 (INT 1480), 107/2:
Dieptecijfer 13,5 m aanbrengen in positie 51°17,95‘N 002°36,68'E.
Dieptecijfer 15,1 m in positie 51°17,80‘N 002°36,69’E schrappen.
Dieptecijfer 14,6 m aanbrengen in positie 51°19,28‘N 002°37,54’E.
Dieptecijfer 15,7 m aanbrengen in positie 51°19,72‘N 002°37,64’E.
Dieptecijfer 15,1 m in positie 51°19,34‘N 002°37,70'E schrappen.
Dieptecijfer 16,8 m in positie 51°19,62‘N 002°37,95'E schrappen.
Dieptecijfer 12,6 m in positie 51°17,88‘N 002°39,77'E schrappen.
Dieptecijfer 8,2 m aanbrengen in positie 51°18,15‘N 002°40,04’E en de dieptelijn 10 m uitbreiden in zuidwestelijke
richting tot in positie 51°17,88'N 002°39,76’E.
Dieptecijfer 14,5 m in positie 51°17,10‘N 002°40,13'E wijzigen in 13,3 m.
Dieptecijfer 8,4 m aanbrengen in positie 51°17,60‘N 002°40,19'E.
Dieptecijfer 9,2 m in positie 51°17,68‘N 002°40,23’E schrappen.
Dieptecijfer 7 m in positie 51°18,52‘N 002°40,41’E schrappen.
Dieptecijfer 5,2 m aanbrengen in positie 51°18,58‘N 002°40,46’E.
Dieptecijfer 8,5 m in positie 51°19,50‘N 002°40,46’E wijzigen in 7,9 m.
Dieptecijfer 22,5 m aanbrengen in positie 51°20,63‘N 002°40,42’E.
Dieptecijfer 24 m in positie 51°20,63‘N 002°40,68’E schrappen.
Kaart 102 (INT 1480):
Dieptecijfer 19,1 m in positie 51°20,90‘N 002°38,02’E schrappen.
Dieptecijfer 18,7 m aanbrengen in positie 51°20,84‘N 002°38,06’E.
Dieptecijfer 21,5 m in positie 51°20,80‘N 002°39,46’E schrappen.
Dieptecijfer 20,6 m aanbrengen in positie 51°20,79‘N 002°39,55’E.
Kaart 102 (INT 1480), 107/2, 101 (INT1474):
Dieptecijfer 11,3 m aanbrengen in positie 51°18,07‘N 002°40,54’E.
Dieptecijfer 12,4 m in positie 51°18,02‘N 002°40,65’E schrappen.
Dieptecijfer 9 m in positie 51°18,47‘N 002°40,82’E schrappen.
Dieptecijfer 8,3 m aanbrengen in positie 51°18,32‘N 002°40,88’E en de dieptelijn 10 m uitbreiden in zuidelijke richting
tot in positie 51°18,08'N 002°40,94’E.
Dieptecijfer 9,5 m in positie 51°18,75’N 002°41,03’E wijzigen in 9,1 m en de dieptelijn 10 m uitbreiden in noordelijke
richting tot in positie 51°19,02'N 002°41,04’E.
Dieptecijfer 13,5 m aanbrengen in positie 51°19,18‘N 002°41,42’E.
Dieptecijfer 14,1 m in positie 51°19,11‘N 002°41,45’E schrappen.
Dieptecijfer 11,7 m in positie 51°19,88’N 002°41,46’E wijzigen in 11,4 m.
Dieptecijfer 11,8 m in positie 51°20,35’N 002°42,21’E wijzigen in 11,5 m.
Dieptecijfer 17,3 m aanbrengen in positie 51°19,90‘N 002°42,23’E.
Dieptecijfer 18,4 m in positie 51°19,81‘N 002°42,27’E schrappen.
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Kaart 102 (INT 1480), 101 (INT1474):
Dieptecijfer 8,9 m in positie 51°20,90‘N 002°42,17’E schrappen.
Dieptecijfer 7,7 m aanbrengen in positie 51°20,82‘N 002°42,21’E en de dieptelijn 10 m uitbreiden in zuidoostelijke
richting tot in positie 51°20,71‘N 002°42,30’E.
Kaart D11:
Dieptecijfer 7,6 m in positie 51°13,84‘N 002°35,14'E wijzigen in 6,9 m.
Dieptecijfer 13,1 m in positie 51°15,26‘N 002°36,09'E schrappen.
Dieptecijfer 12,8 m aanbrengen in positie 51°15,32‘N 002°36,21’E.
Dieptecijfer 13,5 m aanbrengen in positie 51°17,95‘N 002°36,68'E.
Dieptecijfer 15,1 m in positie 51°17,80‘N 002°36,69’E schrappen.
Dieptecijfer 15,7 m aanbrengen in positie 51°19,72‘N 002°37,64’E.
Dieptecijfer 5,5 m in positie 51°15,82’N 002°37,59’E wijzigen in 5,1 m.
Dieptecijfer 4,6 m in positie 51°16,29’N 002°37,91’E wijzigen in 4,4 m en de dieptelijn 5 m uitbreiden in zuidwestelijke
richting tot in positie 51°15,89'N 002°37,61’E, en in noordoostelijke richting tot in positie 51°16,71'N 002°38,39’E.
Dieptecijfer 16,8 m in positie 51°19,62‘N 002°37,95'E schrappen.
Dieptecijfer 5,3 m in positie 51°16,97’N 002°38,75’E wijzigen in 4,7 m en een dieptelijn 5 m aanbrengen eromheen.
Dieptecijfer 15,9 m aanbrengen in positie 51°16,22‘N 002°39,46’E.
Dieptecijfer 7 m in positie 51°18,52‘N 002°40,41’E schrappen.
Dieptecijfer 5,2 m aanbrengen in positie 51°18,58‘N 002°40,46’E.
Dieptecijfer 8,5 m in positie 51°19,50‘N 002°40,46’E wijzigen in 7,9 m.
Dieptecijfer 22,5 m aanbrengen in positie 51°20,63‘N 002°40,42’E.
Dieptecijfer 24 m in positie 51°20,63‘N 002°40,68’E schrappen.
Dieptecijfer 11,3 m aanbrengen in positie 51°18,07‘N 002°40,54’E.
Dieptecijfer 12,4 m in positie 51°18,02‘N 002°40,65’E schrappen.
Dieptecijfer 13,5 m aanbrengen in positie 51°19,18‘N 002°41,42’E.
Dieptecijfer 14,1 m in positie 51°19,11‘N 002°41,45’E schrappen.
Dieptecijfer 11,7 m in positie 51°19,88’N 002°41,46’E wijzigen in 11,4 m.
Dieptecijfer 8,9 m in positie 51°20,90‘N 002°42,17’E schrappen.
Dieptecijfer 7,7 m aanbrengen in positie 51°20,82‘N 002°42,21’E en de dieptelijn 10 m uitbreiden in zuidoostelijke
richting tot in positie 51°20,71‘N 002°42,30’E.
Dieptecijfer 11,8 m in positie 51°20,35’N 002°42,21’E wijzigen in 11,5 m.
Bron: Vlaamse Hydrografie

2019-25/304 WINDMOLENPARKEN - NORTHER - GOLFMEETBOEIEN VERWIJDERD
BaZ 2019-24/292(T) vervalt.
Kaarten: 101 (INT 1474), D11
Golfmeetboei WR-NORTH in positie 51°32,22’N 003°00,54’E is verwijderd.
Golfmeetboei WR-SOUTH in positie 51°30,32’N 002°59,80’E is verwijderd.
Bron: MRCC LB 066/19, LB067/19

2019-25/305 KUSTROUTE - DE PANNE - OOSTENDE - DIEPTEBEELD - KAARTVERBETERING
Kaarten: 102 (INT 1480), 107/1, 107/2
Dieptecijfer 3,7 m in positie 51°13,15‘N 002°36,15’E schrappen.
Dieptecijfer 2,9 m aanbrengen in positie 51°13,11‘N 002°36,15’E.
Dieptecijfer 4,3 m aanbrengen in positie 51°12,62‘N 002°36,71’E en de dieptelijn 5 m uitbreiden in noordoostelijke
richting eromheen.
Dieptecijfer 3,6 m aanbrengen in positie 51°13,37‘N 002°36,74’E.
Dieptecijfer 4,2 m in positie 51°13,39‘N 002°36,82’E schrappen.
Bron: Vlaamse Hydrografie
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2019-25/306 KUSTROUTE - DE PANNE - OOSTENDE - OMGEVING OOSTENDE - JACHTBOEIEN “2”,
“S” EN “4” VERWIJDERD
BaZ 2019-09/141(T) vervalt.
Kaarten: 101 (INT 1474), 102 (INT 1480), D11, 107/3
De volgende jachtboeien zijn verwijderd:
- jachtton “2” in positie 51°14,33’N 002°53,25’E
- jachtboei “S” in positie 51°14,13’N 002°54,22’E
- jachtton “4” in positie 51°13,38’N 002°52,75’E
Bron: MRCC MSI 700/19, LB064/19, LB065/19
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NEDERLAND

2019-25/307 WESTERSCHELDE - EVERINGEN - LICHTBOEI "E 4": LICHTKARAKTER TOEVOEGEN KAARTVERBETERING
Kaarten: 104/09
Toevoegen:
lichtkarakter "Q" bij boei "E 4" in positie 51°23,01'N 003°48,75'E.
Bron: Vlaamse Hydrografie

2019-25/308 KANAAL GENT-TERNEUZEN - TERNEUZEN - NIEUWE SLUIS - KAARTVERBETERING
BaZ 2019-19/252(T) vervalt.
Kaarten: 105/09, 105/10
Aanbrengen bijgevoegde verbeterbladen.
Let op de schaal bij het afdrukken, zie printerinstellingen.
Bron: NLHO BaZ 2019-46/403

Berichten aan Zeevarenden 2019-25

8

MARITIME SAFETY INFORMATION (MSI)
van kracht

LB > 19/030 NADERING OOSTENDE
OOSTENDE HOOG GELEIDELICHT 143°, 51-13.63 N 002-56.10 E. LICHT NIET ZICHTBAAR .

LB > 19/031 NADERING OOSTENDE
OOSTENDE LAAG GELEIDELICHT 143°, 51-13.80 N 002-55.89 E. LICHT NIET ZICHTBAAR .

MSI > 19/342 OOSTENDE - ZEEBRUGGE
ZINKERLEIDINGEN UITGELEGD . TUSSEN HET STRAND EN POS. 51-17,877 N 003-02,991 E GEDEKT DOOR
N-KARDINALE BOEI "DC1". SCHEEPVAART WORDT VERZOCHT NIET TE ANKEREN NOCH TE VISSEN BOVEN
DEZE LEIDING EN ZE VRIJ TE PASSEREN.

MSI > 19/511 VSS - NOORDHINDER ZUID
SPRINGTUIG IN POS 51° 35,01 002° 51,72 E. SCHEEPVAART WORDT VERZOCHT NOCH TE VISSEN NOCH TE
ANKEREN IN DE NABIJHEID..

MSI > 19/552 SCHEUR
VISSERSVAARTUIG YERSEKE 238 HEEFT SPRINGTUIGEN AANGETROFFEN . IN POS 51°-25,321 N 00317,227 E .
51°-25,338 N 003-17,412 E. SCHEEPVAART WORDT VERZOCHT NOCH TE VISSEN NOCH TE
ANKEREN IN DE NABIJHEID..

MSI > 19/583 OOSTDYCK - KWINTE
M/V SCALI DEL TEATRO. ANKER EN KETTING VERLOREN IN POS 51-20.215 N 002-37.255 E.

MSI > 19/664 VSS - WESTHINDER
TRIPODE MET MEETINSTRUMENT UITGEZET IN POS 51-22.867 N 002-27.162 E ONGEMARKEERD.
SCHEEPVAART WORDT VERZOCHT NIET TE VISSEN EN OP VEILIGE AFSTAND TE PASSEREN .

MSI > 19/671 VSS - WESTHINDER
WESTHINDER ANKERGEBIED. M/V BOMAR VANQUISH. ANKER EN KETTING VERLOREN IN POS 51-26-126N 002-39-186E

MSI > 19/692 VSS - WESTHINDER
LICHTBOEI A-N, 51-23.45 N 002-36.92 E. LICHT GEDOOFD .

MSI > 19/696 VSS - WESTHINDER
STROOMMEETBOEI AKUST24, 51-22.86 N 002-26.19 E. DEFINITIEF OPGENOMEN .

MSI > 19/705 VSS - OFF NOORDHINDER
LICHTBOEI NW2-MB2, 51-42.36 N 002-45.54 E. LICHT ONBETROUWBAAR .

MSI > 19/706 BLIGHBANK - THORNTONBANK
LICHTBOEI NRT1, 51-33.59 N 003-03.56 E. LICHT GEDOOFD .

MSI > 19/714 VSS - OFF NOORDHINDER
KABELLEGWERKZAAMHEDEN DOOR MPV LIVING STONE. VAN 28 11 2019 VAN 2300 UTC. IN DE OMGEVING
VAN HET OSY MOG PLATFORM. SCHEEPVAART WORDT VERZOCHT OP EEN AFSTAND VAN 500M TE
PASSEREN. MPV LIVING STONE LUISTERT UIT OP KAN 16 EN 67.

MSI > 19/719 VSS - WESTHINDER
LICHTBOEI AKKAERT-SW, 51-22.28 N 002-46.34 E. LICHT GEDOOFD .

MSI > 19/721 VSS - OFF NOORDHINDER
LICHTBOEI NW2-MB1, 51-40.30 N 002-43.20 E. LICHT ONBETROUWBAAR .
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Bijlage bij BaZ 2019-25/301
WESTERSCHELDE: BIJZONDERE EN BUITENNORMALE
TRANSPORTEN
BaZ 2019-01/17A vervalt.

Artikel 1
Begripsomschrijving
1. Bijzonder transport: een drijvend voorwerp dat in zodanige staat verkeert dat ernstige
kans bestaat dat het bij de vaart de veiligheid van de scheepvaart in gevaar brengt of
schade aan de werken veroorzaakt dan wel zinkt of lading verliest.
2. Buitennormaal transport: een transport waarvan de lengte, de breedte, de hoogte boven
water, de diepgang, de manoeuvreerbaarheid en de snelheid niet verenigbaar zijn met de
karakteristiek en afmetingen van de vaarweg en/of de te passeren kunstwerken.
3. Bevoegde autoriteit: de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit zoals bedoeld in artikel
6 van het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest inzake
het gemeenschappelijk nautisch beheer in het Scheldegebied, bestaande uit de
Nederlandse Rijkshavenmeester Westerschelde en de Vlaamse administrateur-generaal
van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust.
4. Lokale bekendheid: van lokale bekendheid is sprake indien de bevoegde
vaarweggebruiker in het te bevaren gebied bekend is met de aldaar heersende
verkeersreglementering, de gebezigde communicatieprocedures (Marifoonblokindeling),
een der - door de Permanente Commissie - vastgestelde voertalen machtig is en
regelmatig het te bevaren gebied bevaart.

Artikel 2
Bijzondere en buitennormale transporten mogen slechts varen met toestemming van de
bevoegde autoriteit.

Artikel 3
1. Aan de toestemming bedoeld in artikel 2 worden afhankelijk van het desbetreffende transport de volgende voorschriften
verbonden:
A.
Gebied: Zeewaarts gericht t.o.v. het voorzorgsgebied1
Lengte gesleept
Min. aantal
Min. aantal
Bijzonderheden
object
sleepboten
loodsen
loa ≤ 80m
1
1
Mag zonder loods varen als het een sleepboot betreft die geschikt is om als
havensleepboot dienst te doen, met een kapitein die lokale bekendheid heeft en
er geen andere sleepboten worden voorgeschreven.

1
2

loa tussen 80m en
125m
Via Wandelaar

1

1

loa tussen 80m en
125m
Via Oostgat

2

1

Voor het traject via het Oostgat: 2e sleepboot dient vast te staan vanaf / tot aan
passage Westkapelle.

125 m ≥ loa < 200m

2

1

Voor het traject via het Scheur / de Wielingen: 2e sleepboot dient vast te staan
vanaf / tot aan passage boeien W4-W5.
Voor het traject via het Oostgat: Voor het gehele traject dienen 2 sleepboten
vast te staan.

loa ≥ 200m
Inkomend2

3

1

Transporten dienen de route via Scheur/Wielingen te gebruiken.
Inkomend: 2e sleepboot vast ruim voor passage S3/S4 en 3e sleepboot vanaf
passage boeien W4-W5.

loa ≥ 200m
Uitgaand

2

1

Uitgaand: 2e sleepboot vast tot aan passage boeien W4-W5. 2e sleepboot standby tot tenminste passage boeien S3/S4.

Indien het transport met een zeesleepboot naar binnenkomt, mag deze op Vlissingen Rede gewisseld worden.
Transporten zoals bijvoorbeeld drijvende leidingen zullen individueel bekeken worden met inachtneming van artikel 3 lid 2.

B.
Gebied: Voorzorgsgebied en riviergedeelte
Lengte gesleept
Min. aantal
Min. aantal
object
sleepboten
loodsen

Bijzonderheden

loa ≤ 80m

1

1

loa tussen 80m en
150m
loa ≥ 150m tot 200m

2

1

3

1

Sleepboten moeten geschikt zijn om als havensleepboot dienst te doen.
Voor het aanlopen van Vlissingen Buitenhaven, Vlissingen-Oost en de
Westbuitenhaven en Braakmanhaven in Terneuzen kan een tweede loods worden
voorgeschreven.

loa ≥ 200m

3

2

Sleepboten moeten geschikt zijn om als havensleepboot dienst te doen.

C.
Gebied: Kanaal van Gent naar Terneuzen
Lengte gesleept
Min. aantal
Min. aantal
object
sleepboten
loodsen

Mag zonder loods varen als het een sleepboot betreft die geschikt is om als
havensleepboot dienst te doen, met een kapitein die lokale bekendheid heeft en
er geen andere sleepboten worden voorgeschreven.
Sleepboten moeten geschikt zijn om als havensleepboot dienst te doen.

Bijzonderheden

loa ≤ 80m

2

1

loa tussen 80m en
150m
loa ≥ 150m

2

1

Mag zonder loods varen als het een sleepboot betreft die geschikt is om als
havensleepboot dienst te doen, met een kapitein die lokale bekendheid heeft en
er geen andere sleepboten worden voorgeschreven.
Sleepboten moeten geschikt zijn om als havensleepboot dienst te doen.

3

2

Sleepboten moeten geschikt zijn om als havensleepboot dienst te doen.

D. Vertrektijd uit een van de Scheldehavens
Bij vertrek uit een van de Scheldehavens meldt een bijzonder of buitennormaal
transport zich minimaal 1 uur voor vertrek aan de bevoegde autoriteit via de
verkeerscentrale van dat gebied. De bevoegde autoriteit kan, indien de
omstandigheden dit vereisen, afwijkende tijden opleggen.
E. Zichtbeperkingen binnen de genoemde gebieden
Voor het gehele traject dient een zicht van tenminste 1000 meter te zijn. Wordt een
transport tijdens de reis door slecht zicht overvallen, dan kunnen er ad hocmaatregelen worden genomen door de bevoegde autoriteit.
F. Loodsen op afstand
Bijzondere en buitennormale transporten zijn uitgesloten van loodsen op afstand.
G. Snelheid
Bijzondere en buitennormale transporten moeten een minimum snelheid van 6 km/u
door het water kunnen varen.
2. Afhankelijk van de omstandigheden, technische mogelijkheden dan wel de aard van het
transport, kan de bevoegde autoriteit speciale en aanvullende voorschriften verbinden
aan de toestemming dan wel afwijken van de voorschriften zoals genoemd in het eerste
lid.

Artikel 4
De aanvraag voor toestemming zoals bedoeld in artikel 2 dient te geschieden middels de
‘Checklist Transport’ zoals opgenomen in bijlage 1 bij deze Bekendmaking. De aanvraag
dient tenminste 72 uur voor aankomst in het beheersgebied van de Gemeenschappelijke
Nautische Autoriteit gestuurd te worden aan:
Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit
Commandoweg 50
4381 BH Vlissingen
T: +31 (0)88 79 80 760
E-mail: gna-scc@vts-scheldt.net
Voor eenmalige bijzondere of buitennormale transporten die meer dan normale aandacht
vragen, dient op aanvraag van de GNA, bijlage 2 ‘Checklist vooroverleg bijzondere /
buitennormale transporten’ van deze Bekendmaking te worden ingevuld. De aanvraag dient
tenminste 14 dagen voor aankomst in het beheersgebied te zijn aangeleverd. De
voorwaarden voor het transport worden vastgesteld na overleg met alle betrokken partijen.

Artikel 5
Inwerkingtreding
Deze voorschriften treden in werking met ingang van 1 december 2019 en worden
gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant en het Belgisch Staatsblad.
De BaZ 2019-01/17A (Gezamenlijke Bekendmaking 02-2010) komt hierbij te vervallen.
Bron: GNA Bass 126-2019 - GB 05-2019; MDK DAB Loodswezen

Toelichting:
Er wordt nadrukkelijk op gewezen dat het voor loodsen soms gevaarlijk is om aan boord te
stappen van een sleep of sleepboot, als gevolg van obstakels of het ontbreken van een
deugdelijke loodsladder. Voor alle transporten geldt dat de loods zowel aan boord van de
sleepboot, als aan boord van de sleep veilig aan boord moet kunnen komen. De
voorschriften zijn geregeld in SOLAS regulation V/23 van de International Maritime
Organization (IMO).
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Bijlage 1 bij GB 05-20 19
Checklist Transport

Gemeenschappelijke
Nautische Autoriteit
e/uege\5\

Van:
Telnr:

Aan: Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit
Datum:
Tijd:

Email:

BIJZONDERHEDEN M.B.T. HET OBJECT

1

Naam OBJECT:
G.T.:
Lengte:
Breedte:
Diepgang V / A:

mt.
m.
m.
dm.

-_________________

Hoogte:
Ankermogelijkheden:
Lading:
Aantal opvarenden:

m.

INFORMATIE BETREFFENDE HET TRANSPORT

ETA / ETD MELDING
Datum:
ETA/ETD:
Zeetraject:

Wandelaar/Steenbank

1 Vertrekhaven:
1 Bestemmingshaven:
1 Ligplaats:

INFORMATIE M.B.T. DE SLEEPBOTEN
1
Naam:
G.T.:
Lengte:
Breedte:
Nationaliteit:
Roepletters:
Diepgang:
Bollard puli:
Soort/type:

2

3

4

mt.
m.
m.

mt.
m.
m.

mt.
m.
m.

mt.
m.
m.

dm.
ton

dm.
ton

dm.
ton

dm.
ton

Bijlage 1 bij GB 05-2019

Toelichting bij Checklist Transport

1-Kop van het bericht
1- Van:
2- Telnr. en Email.:
3- Datum en tijd:

Naam van de aanvrager invullen.
Telefoonnummer en emailadres van de aanvrager invullen.
Datum en tijd van verzending.

2-Bijzonderheden m.b.t. het object

1- Naam object:

Naam van het object indien geen naam dan bij “informatie
betreffende het transport” hierover vermelden.

2- G.T.:
3- Lengte:

Cross Tonnage.
Lengte over alles.
Grootste breedte.
Diepgang het van object. Zowel V(oor)- als A(achter)- diepgang
vermelden (indien de grootste diepgang van het object niet een der
genoemde diepgangen is, dan deze vermelden onder “informatie
betreffende het transport”).
De maximale hoogte van het object in meters boven water.
Aantal ankers en of deze nog goed werken.
Aard van de lading: bv. IMO lading, boorplatform op een
ponton, o.i.d.
aantal opvarenden aan boord van het object.

4- Breedte:
5- Diepgang V/A:

6- Hoogte:
7- Ankermogelijkheden:
8- Lading:
9- Aantal opvarenden:

3-Informatie betreffende het transport
Hier alle belangrijke bijzonderheden van het transport vermelden, bv.:

•

Soort object, bv. ponton, tunnelsegment, dood schip, pijpleiding, schadeschip, etc.
Alsook bij bv. pijpleiding doorsnede leiding, hoever deze onderwater ligt (bv. in mtr., ½ of ¾
onderwater o.i.d.).
Bij schadeschip welke schade, waar en de grootte v/d schade, situatieschets van de schade, etc.
Bij ponton indien lading uitsteekt hoeverdeze uitsteekt en aan welke zijde, etc.
Ook wanneer een sleep wordt overgenomen door een duwboot, of andere slepers dit hier
vermelden.
Manier van slepen vermelden, meerdere sleeptransporten bij elkaar (bv. 2 pijpleidingen naast

•

elkaar o.i.d.)
Bijzonderheden verlichting object, etc.

•
•
•
•
•

•

Indien een extra sleepboot wordt voorgeschreven op een bepaald punt (bijv.: passage,
noordelijk/westelijke grens voorzorgsgehied) dan: naam en ETA van de extra sleepboot op het
bepaalde punt vermelden. Indien deze gegevens nog niet bekend zijn dan dient men deze tijdig
door te geven aan de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit.

•

Kortom alle bijzonderheden die belangrijk zijn voor de bevoegde instanties zveÏke het transport
moeten behandelen en/of toestemming omtrent het transport moeten gevelt.

Bijlage 1 bij GB 05-20 19

4-ETA/ETD melding

1- Datum en ETA/ETD:
2- Zeetraject:

3- Vertrekhaven:
4- Bestemmingshaven:
5- Ligplaats:

Verwachte datum en tijd van aankomst/vertrek.
Het te bevaren zeetraject (loodsstation) waarlangs men het
transport in- c.q. uit wilt laten varen, hier aangeven (alleen voor
transporten vertrekkend naar, of inkomend van zee. Doorhalen
indien het transport alleen het binnentraject gaat bevaren).
Altijd vermelden.
Altijd vermelden.
Altijd vermelden.

5-Informatie m.b.t. de sleepboten

1- Naam:
2- G.T.:
3- Lengte:
4- Breedte:
5- Nationaliteit:
6- Roepletters:
7- Diepgang:
8- Bollard puil:
9- Soort / type:

De gevraagde gegevens invullen.
De gevraagde gegevens invullen.
De gevraagde gegevens invullen.
De gevraagde gegevens invullen.
De gevraagde gegevens invullen.
De gevraagde gegevens invullen.
De gevraagde gegevens invullen.
De trekkracht van de sleepboot.
Soort en/of type voortstuwing of schroef invullen (bv. of het een
gewone sleepboot is, of de sleepboot een Z-peller heeft of een ander
soort van voortstuwing heeft).

Formulier e-mailen naar: gna-scc@vts-scheldt.net

Bijlage 2 van GB 05-2019
Checklist vooroverleg bijzondere / buitennormale transporten.

/

/

Opgemaakt door:

Naam van het Bedrijf
en of Instantie;
1

Scheepsagentuur!
rederij/operator!
transporteur

2

Verzekeraar!
Klassebureau
Het GNA

3
4

North Sea Port,
Havendienst
Antwerpen

5

Betrokken Sleepdienst

6

Betrokken
Bootliedendienst

7

Betrokken loodsdienst

Naam Aanwezig personen

8

9
10

1- GNA
Gegevens invullen op Checklist Transport Bijlage 2.
Bijlage 2 is onderdeel van de “Checklist vooroverleg bjzondere/buitennormale transporten”.

GNA: Bijlage 2 van GB 05-2019 Checklist vooroverleg bijzondere / buitennormale transporten.
Pagina 1 van 6

Bijlage 2 van GB 05-2019
Checklist vooroverleg bijzondere / buitennormale transporten.

2- Agenturen
Wensen Agentuur:

1.
2.

3.

4.
5.

3- Klassebureau
Eisen gesteld door het klassebureau:

1.

2.

3.

4.

5.

GNA: Bijlage 2 van GB 05-2019 Checklist vooroverleg bijzondere / buitennormale transporten.
Pagina 2 van 6

Bijlage 2 van GB 05-2019
Checklist vooroverleg bijzondere / buitennormale transporten.

4- Havendienst(en).
Bijzonderheden betreffende het traject

2
3.

Vaarplannirig?
Bedienende diensten akkoord?

Ja

Nee*

*Welke maatregelen moeten genomen worden:

4
5.

Verwachte duur van de sleepreis

uur

Getijden informatie met betrekking tot de haven van aankomst of vertrek
Tijdstip Hoogwater:

Tijdstip Laag water:

Tijdstip stil van Hoog:

Tijdstip stil van laag:

6.

Weersverwachting:

7.

Aanvullende eisen:

GNA: Bijlage 2 van GB 05-2019 Checklist vooroverleg bijzondere / buitennormale transporten.
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Checklist vooroverleg bijzondere / buitennormale transporten.

5- Sleepdienst;
Aantal;

2.

Hoeveel sleepboten gewenst voor dit project;
Zijn deze sleepboten beschikbaar;
Waar en wanneer maakt de eerst sleepboot vast op het object;

3.

Waar en wanneer maken de andere sleepboten vast;

4.

Is er aanvullende bemanning gewenst op de sleepboten

Ja

Nee

Nvt

5.

Zij er voorkeuren voor de type sleepboten

Ja

Nee

BP

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Nvt

Ja

Nee

Nvt

Ja

Nee

Nvt

1.

aantal

Type sleepboten;

A.H.T. ( anchor handeling tug (open stem))
.
A.S.D. ( Twin azimuth stem drive (Z Drive))
.
Reversed tractor
.
A.S.D. Combi
Rotor tug
.
.
V.S. (Twin Voith Schneider)
Is fire fighting gewenst aanboord van de sleepboot
.
.
Extra materialen gewenst voor dit project
.
Minimale Bollardpull
Maximale Bollardpull
.
Towmaster gewenst voor dit project
•
Verdere info die van belang kan zijn;
.

extra

Nvt

GNA: Bijlage 2 van GB 05-2019 Checklist vooroverLeg bijzondere / buitennormale transporten.
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Checklist vooroverleg bijzondere / buitennormale transporten.

6- Bootlieden;
1.

Hoeveel Runners gewenst voor dit project;

2.

Waar en wanneer komen de eerste runners aan boord op het object;

3.

Gaan de runners met de sleepboot aan boord van het object.
Klimhoogte, helikopter?
*Hoe dan;

Ja

Nee*

Nvt

4.

Is de toegang voor de Runriers begaanbaar, om veilig op het object te
kunnen komen
*Weyke maatregelen moeten er genomen worden om dit veilig te maken;

Ja

Nee*

Nvt

5.

Verwachte duur van de sleepreis

6.

Dienen er facilitaire voorzieningen te worden getroffen?

Ja

Nee

Nvt

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt

Ja

Nee

Nvt

Ja

Nee
Nee
Nee

Nvt
Nvt
Nvt

.

Verlichting

.

Elektrische voorzieningen

.

Water

•

Sanitaire voorzieningen

.

Proviand (koffie, maaltijden ed)
Tijdelijke huisvesting
Communicatie middelen
Extra PBMs gewenst voor dit project

.

•
•

uur

Ja
Ja

.

Verdere info die van belang kan zijn;

GNA: Bijlage 2
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7- Loodsdienst(en);
1.
Hoeveel loodsen gewenst voor dit project;
2.

Waar en wanneer komt de tweede loods aan boord op het object;

3.

Is er een plaatsbepalingsysteem gewenst op het object

4.

Ja
Is de toegang voor de loods begaanbaar, om veilig op het object te
kunnen komen (Klimhoogte, helikopter beloodsing, verlichting?)
*We[ke maatregelen moeten er genomen worden om dit veilig te maken;

5.

Verwachte duur van de sleepreis

Nee

Nvt

Nee*

Nvt

Ja

Nee

Nvt

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt

Ja

uur

Tijpoort c.q. vaarplannirig?
Dienen er facilitaire voorzieningen te worden getroffen?

6.

•
•
•
•

extra

Verlichting
Elektrische voorzieningen
Water
Sanitaire voorzieningen
.
Proviand (koffie, maaltijden ed)
.
Tijdelijke huisvesting
• Communicatie middelen
• Extra PBMs gewenst voor dit project
•
Towmaster gewenst voor dit project
Verdere info die van belang kan zijn;
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Bijlage bij BaZ 2019-25/302
KANAAL VAN GENT NAAR TERNEUZEN: VOORSCHRIFTEN VOOR
ZEESCHEPEN OP HET KANAAL VAN GENT NAAR TERNEUZEN
BaZ 2019-01/18C vervalt.

Hoofdstuk I - Zeeschepen ingericht voor het vervoer van (break)bulk of
vloeibare lading met een breedte tot en met maximaal 34 meter en een
lengte tot en met maximaal 265 meter
Artikel 1. Opvarende en afvarende zeeschepen
In aanvulling op artikel 38, eerste lid, respectievelijk artikel 38, eerste paragraaf, van het
Nederlandse respectievelijk het Belgische Scheepvaartreglement voor het Kanaal van Gent
naar Terneuzen mogen zeeschepen met een diepgang vanaf 12,30 meter tot en met
maximaal 12,50 meter en met een kielspeling van tenminste 1 meter opvaren dan wel
afvaren, waarbij zowel de diepgang als de kielspeling gelden in een situatie van zoetwater en
bij stilliggend schip, indien:
a. voorafgaand aan de opvaart de diepgang van het schip wordt gemeten door een daartoe
erkend en gecertificeerd bedrijf waarbij de meting wordt uitgevoerd in de Put van Terneuzen
of ten laatste in de Westbuitenhaven van het sluizencomplex te Terneuzen;
b. voorafgaand aan de afvaart de diepgang van het schip op de plaats van vertrek wordt
gemeten door een daartoe erkend en gecertificeerd bedrijf;
c. de resultaten van de onder a en b bedoelde metingen op eerste vraag aan de
Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit worden overlegd;
d. een gekwalificeerde roerganger wordt ingezet;
e. sleepboten worden ingezet conform hetgeen in artikel 2 is bepaald.
Artikel 2. Inzet van sleepboten
1. Afhankelijk van de lengte of de diepgang van het zeeschip dienen sleepboten met de
hierna vermelde trekkracht in tonforce (Bollard-Pull) als volgt te worden ingezet:
Lengte over alles
in meters

Diepgang
in meters

Aantal sleepboten*

≥ 175 en < 215
> 10 en ≤ 12,30
2 x ≥ 35 tonf
≥ 215 en ≤ 265
Achter: 1 x ≥ 39 tonf
> 12,30 en ≤ 12,50 Voor: 2 x ≥ 35 tonf**
Bij het verlaten van de Westsluis in afvaart, mag 1 sleepboot in mindering worden gebracht.
* De lengte of de diepgang die de meeste sleepboten vereist, is van toepassing.
** 1 sleepboot mag flexibel worden ingezet bij de passage van de Westsluis.

2. Indien een schip is uitgerust met een goed werkende boegschroef mag 1 sleepboot in
mindering worden gebracht.
3. In afwijking van het eerste lid kan, indien naar het oordeel van de loods de omstandigheden
en de manoeuvreereigenschappen van het schip dat veilig mogelijk maken, door de
Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit worden besloten tot een afwijkende
sleepbootconfiguratie.

Hoofdstuk II - Zeeschepen ingericht voor het vervoer van (break)bulk of
vloeibare lading met een breedte vanaf 34 meter tot en met maximaal 37
meter en een lengte tot en met maximaal 230 meter

Artikel 3. Opvarende en afvarende zeeschepen
In aanvulling op artikel 38, eerste lid, respectievelijk artikel 38, eerste paragraaf, van het
Nederlandse respectievelijk het Belgische Scheepvaartreglement voor het Kanaal van Gent
naar Terneuzen mogen zeeschepen met een diepgang vanaf 12,30 meter tot en met
maximaal 12,50 meter en met een kielspeling van tenminste 1 meter opvaren dan wel
afvaren, waarbij zowel de diepgang als de kielspeling gelden in een situatie van zoetwater en
bij stilliggend schip, indien:
a. voorafgaand aan de opvaart de diepgang van het schip wordt gemeten door een daartoe
erkend en gecertificeerd bedrijf waarbij de meting wordt uitgevoerd in de Put van Terneuzen
of ten laatste in de Westbuitenhaven van het sluizencomplex te Terneuzen;
b. voorafgaand aan de afvaart de diepgang van het schip op de plaats van vertrek wordt
gemeten door een daartoe erkend en gecertificeerd bedrijf;
c. de resultaten van de onder a en b bedoelde metingen op eerste vraag aan de
Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit worden overlegd;
d. twee gekwalificeerde loodsen worden ingezet;
e. een gekwalificeerde roerganger wordt ingezet;
f. een ledig schip vaart onder zijn maximale ballastmogelijkheden (heavy ballast conditions);
g. sleepboten worden ingezet conform hetgeen in artikel 7 en artikel 8 is bepaald.
Artikel 4. Passage van de Westsluis
Gedurende het naderen, het invaren en het uitvaren van de Westsluis te Terneuzen dient
een door de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit aanvaard sluisnaderingssysteem
actief te zijn.
Artikel 5. Zicht
Gedurende de opvaart en de afvaart dient het horizontale zicht rondom het schip minstens
1000 meter te bedragen.
Artikel 6. Windkracht
1. De opvaart en de afvaart van een geladen schip wordt slechts toegestaan tot en met
windkracht 6 Beaufort.
2. De opvaart en de afvaart van een schip in ballast wordt slechts toegestaan tot en met
windkracht 5 Beaufort.
3. De windkracht (gebaseerd op de gemiddelde windkracht gedurende 10
minuten) en de windrichting worden gemeten op de Westsluis te Terneuzen.
Artikel 7. Inzet van sleepboten ten behoeve van de passage van de Westsluis
1. Afhankelijk van de windkracht, de vaarsnelheid en de manoeuvreersnelheid bij dead slow
dienen sleepboten met de hierna vermelde trekkracht in tonforce (Bollard-Pull), waarbij de
achtersleepboten van het type “Z-peller” of vergelijkbaar zijn, als volgt te worden ingezet:
Wind

Aantal sleepboten ter assistentie
van een geladen schip

Aantal sleepboten ter assistentie van
een schip in ballast*

Vaarsnelheid
< 5 knopen bij
dead-slow

Vaarsnelheid
< 5 knopen bij
dead-slow

Vaarsnelheid
≥ 5 knopen
bij dead-slow

Vaarsnelheid
≥ 5 knopen
bij dead-slow

≥ 0 Bft.

Voor: 1 x ≥ 35 tonf

≤ 5 Bft.

Midden: 2 x ≥ 35 tonf Midden: 2 x ≥ 35 tonf Midden: 2 x ≥ 35 tonf

Midden: 2 x ≥ 35 tonf

Achter: 1 x ≥ 39 tonf Achter: 1 x ≥ 60 tonf

Achter: 1 x ≥ 39 tonf

Achter: 1 x ≥ 60 tonf

Voor: 1 x ≥ 35 tonf

Vaart niet toegestaan

Vaart niet toegestaan

Vaart niet toegestaan Vaart niet toegestaan Vaart niet toegestaan

Vaart niet toegestaan

> 5 Bft.
≤ 6 Bft.

Voor: 1 x ≥ 35 tonf

Voor: 1 x ≥ 35 tonf

Voor: 1 x ≥ 35 tonf

Voor: 1 x ≥ 35 tonf

Midden: 2 x ≥ 35 tonf Midden: 2 x ≥ 35 tonf
Achter: 1 x ≥ 60 tonf Achter: 1 x ≥ 60 tonf

> 6 Bft.

* Onder schepen in ballast wordt hier verstaan: schepen met een diepgang minder dan 11,50 meter.

2. Indien een schip is uitgerust met een goedwerkende boegschroef mag 1 sleepboot in
mindering worden gebracht.
3. In afwijking van het eerste lid kan voor het uitvaren van de sluis in afvaart en indien naar
het oordeel van de loods de omstandigheden en de manoeuvreereigenschappen van het
schip dat veilig mogelijk maken, door de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit worden
besloten tot de inzet van slechts één sleepboot met voldoende trekkracht.
Artikel 8. Inzet van sleepboten ten behoeve van de vaart op het Kanaal tussen de
Westsluis te Terneuzen en Gent
1. Afhankelijk van de windkracht, de vaarsnelheid en de manoeuvreersnelheid bij deadslow dienen sleepboten met de hierna vermelde trekkracht in tonforce (Bollard-Pull),
waarbij de achtersleepboten van het type “Z-peller” of vergelijkbaar zijn, als volgt te
worden ingezet:
Wind

≥ 0 Bft.
≤ 5 Bft.
> 5 Bft.
≤ 6 Bft.
> 6 Bft.

Aantal sleepboten ter assistentie
van een geladen schip

Aantal sleepboten ter assistentie
van een schip in ballast*

Vaarsnelheid
< 5 knopen bij
dead-slow

Vaarsnelheid
≥ 5 knopen
bij dead-slow

Vaarsnelheid
< 5 knopen bij
dead-slow

Vaarsnelheid
≥ 5 knopen
bij dead-slow

Voor: 2 x ≥ 35 tonf

Voor: 2 x ≥ 35 tonf

Voor: 2 x ≥ 35 tonf

Voor: 2 x ≥ 35 tonf

Achter: 1 x ≥ 39 tonf

Achter: 1 x ≥ 60 tonf Achter: 1 x ≥ 39 tonf

Voor: 2 x ≥ 35 tonf

Voor: 2 x ≥ 35 tonf

Achter: 1 x ≥ 60 tonf

Achter: 1 x ≥ 60 tonf

Vaart niet toegestaan

Vaart niet toegestaan Vaart niet toegestaan Vaart niet toegestaan

Achter: 1 x ≥ 60 tonf

Vaart niet toegestaan Vaart niet toegestaan

* Onder schepen in ballast wordt hier verstaan: schepen met een diepgang minder dan 11,50 meter.

2. Indien een schip is uitgerust met een goedwerkende boegschroef mag 1 sleepboot in
mindering worden gebracht.
3. In afwijking van het eerste lid kan, indien naar het oordeel van de loods de omstandigheden
en de manoeuvreereigenschappen van het schip dat veilig mogelijk maken, door de

Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit worden besloten tot een afwijkende
sleepbootconfiguratie.

Hoofdstuk III - Zeeschepen ingericht voor het vervoer van auto’s
Artikel 9. Opvarende en afvarende zeeschepen
1. In aanvulling op artikel 38, eerste lid, respectievelijk artikel 38, eerste paragraaf, van het
Nederlandse respectievelijk het Belgische Scheepvaartreglement voor het Kanaal van Gent
naar Terneuzen mogen zeeschepen ingericht voor het vervoer van auto’s (i.e. de Pure Car Carriers)
opvaren dan wel afvaren na toestemming van de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit.
2. De in het eerste lid bedoelde toestemming wordt minimaal zes weken voor opvaart
aangevraagd. Aan de toestemming kunnen voorschriften worden verbonden.

Hoofdstuk IV - Bootlieden
Artikel 10. Inzet van bootlieden
Op en rond het sluizencomplex te Terneuzen dienen bij het meren en ontmeren van
zeeschepen gekwalificeerde bootlieden als volgt te worden ingezet:
a. in de Westsluis:
- zeeschepen < 180 meter: 2 bootlieden per zeeschip.
- zeeschepen > 180 meter: 2 bootlieden per zeeschip waarbij verplicht gebruik wordt
gemaakt van winches aan de wal.
b. in de Oostsluis:
- toegelaten zeeschepen: 2 bootlieden per zeeschip.
c. zeeschepen mogen de sluizen slechts invaren indien per zeeschip voldoende bootlieden
aanwezig zijn.
d. op de wachtpalen voor de Westsluis:
- alle zeeschepen: 2 bootlieden per zeeschip.
e. aan de Goese Kade:
- alle zeeschepen: 2 bootlieden per zeeschip.

Hoofdstuk V - Slotbepalingen
Artikel 11. Inwerkingtreding
Deze voorschriften treden in werking met ingang van 1 december 2019.
De BaZ 2019-01/18C (Gezamenlijke Bekendmaking 03-2012) komt te vervallen met de
inwerkingtreding van deze voorschriften.
Deze voorschriften zullen worden gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant en het
Belgisch Staatsblad.
Bron: GNA Bass 125-2019 - GB 04-2019

Bijlage bij BaZ 2019-25/308

Afm. figuur 98,9 x 114,2 mm

105/10

Bijlage bij BaZ 2019-25/308
105/09

Afm. figuur 88,1 x 51,5 mm

