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2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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