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Voorwoord
Beste pleziervaarder,

Vlaanderen is een water-rijk gebied. Het telt maar liefst 1.056 km bevaarbare waterwegen.

De Vlaamse waterwegen hebben tal van functies en kennen vele wijzen van gebruik.  
Als waterwegbeheerders spreken wij dan ook over het multifunctionele gebruik van de waterweg. 
Wij denken daarbij in het bijzonder aan het transport van goederen via de waterweg, het afvoeren 
van grote hoeveelheden regenwater, het recreatieve gebruik op en langs de waterweg, het ver-
sterken van de milieuwaarden en van de landschappelijke waarden en de watervoorziening. 
Om al deze functies en gebruiken goed op elkaar af te stemmen en met elkaar te verzoenen 
zijn er afspraken en regels nodig. In deze brochure wordt specifiek aandacht besteed aan de 
pleziervaart.

Zowel de versterking van natuurwaarde en landschappelijke waarde als de verbeterde infrastruc-
tuur zorgen er voor dat de Vlaamse waterwegen in de’ afgelopen jaren meer en meer een ideale 
biotoop voor waterrecreatie in al haar facetten zijn geworden.

Niet alleen de waaier aan recreatieve activiteiten groeit, de statistieken tonen aan dat ook het 
aantal recreanten in stijgende lijn blijft gaan. 

In 2006 werd het Overlegplatform voor waterrecreatie, - sport en –toerisme voor waterwegen 
en kust in Vlaanderen  opgericht waardoor  een gestructureerd overleg tot stand kwam tussen 
overheden en watersportsector. Eén van de opdrachten die het Overlegplatform meekreeg was 
het werken aan informatie-uitwisseling. 

Wij bieden u dan ook graag een geactualiseerde brochure aan, vol met interessante gegevens 
over de mogelijkheden voor het recreatieve gebruik van de waterweg. De informatie opgenomen 
in deze brochure moet het u mogelijk maken uw route op de waterweg zonder hinder vlot en 
veilig te kunnen volgen.

Hebt u toch nog vragen of opmerkingen over een bepaalde waterweg contacteer dan gerust de 
betrokken waterwegbeheerder. 
In het midden van deze brochure vindt u een kaartje met de beheersverdeling van de scheep-
vaartwegen in het Vlaamse Gewest. Zo kan u nakijken welke beheerder voor welke waterweg 
bevoegd is. Hun adressen vindt u op het einde van de brochure.

Graag wensen we u een zonnige en behouden vaart,

ir. Leo Clinckers     Erik Portugaels
gedelegeerd bestuurder    gedelegeerd bestuurder
Waterwegen en Zeekanaal NV     nv De Scheepvaart
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�.	 De	plezierboot

�.�.	 DE	AANkOOp	VAN	EEN	pLEzIErbOOT

bELASTINg	Op	DE	INVErkEErSTELLINg
Er wordt een belasting geheven op jachten en pleziervaartuigen langer dan 7,5 meter, wanneer er 
een vlaggenbrief is of moet worden afgegeven. Deze belasting bedraagt 2478 euro. 
Voor vaartuigen die tweedehands worden aangekocht en die voorheen reeds ingeschreven 
waren, vermindert de belasting met 247,80 euro per jaar inschrijving van het vaartuig tot een 
minimum belasting van 61,50 euro. 
Het initiatief voor de betaling van deze belasting wordt genomen door de Administratie Directe 
Belastingen.

INFO
Federale Overheidsdienst Financiën
North Galaxy 18A 
Koning Albert II-laan 33 bus 41 
1030 Brussel 
Tel: 02-576 46 53
Fax:   02-579 95 08
Email: sophie.colot@minfin.fed.be

�.�.	 DE	ImmATrIcULATIEpLAAT	VOOr	pLEzIErVAArTUIgEN

Alle plezierboten (met uitzondering van zeilplanken, vlotten en opblaasbare bootjes die niet 
geschikt zijn voor een motor) die zich op de scheepvaartwegen of hun aanhorigheden bevinden, 
moeten voorzien zijn van een immatriculatieplaat met vermelding van het immatriculatienummer. 
Het is een blauwe plaat met gele opschriften.

De immatriculatieplaat is definitief en blijft bij de plezierboot behoren. De plaat moet vernieuwd 
worden bij verlies of indien ze onleesbaar geworden is. 
 
De immatriculatieplaat moet op een duidelijk zichtbare plaats op de buitenkant aan stuurboord 
van de achtersteven of aan de achterzijde van het vaartuig worden aangebracht. Als dat niet kan, 
dient ze op een daartoe geschikte en goed zichtbare plaats te worden bevestigd.

De prijs van een immatriculatieplaat bedraagt op dit ogenblik 35 euro. Dit bedrag is gekoppeld 
aan het indexcijfer van de consumptieprijzen en verandert met schijven van 2,50 euro. 
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DOcUmENTEN	TE	VOEgEN	bIj	DE	AANVrAAg
- Het eigendomsbewijs van het vaartuig (factuur, verkoopcontract, notarisakte). Het verkoop-

contract bevat altijd de volgende elementen: naam, voornaam en volledig adres van de 
verkoper(s) en de koper(s), datum, prijs, beschrijving van het vaartuig en de handtekening van 
alle contractanten. 
• Indien de eigenaar een natuurlijke persoon is: kopie recto-verso van de identiteitskaart.
• Indien de eigenaar een rechtspersoon is: kopie recto-verso van de identiteitskaart van de 

leden van de verantwoordelijke beheers- of directieorganen en een bijgewerkte kopie van 
de statuten. 

- De verklaring van overeenstemming CE voor het pleziervaartuig dat na 16 juni 1998 voor het 
eerst in de handel wordt gebracht of in de Europese Unie wordt ingevoerd, voor zover vereist. 

- De verklaring van overeenstemming CE voor de motor die voor het eerst in de handel wordt 
gebracht of in de Europese Unie wordt ingevoerd na 1 januari 2006, voor zover vereist. 

- Het attest van schrapping indien het vaartuig tweedehands gekocht is en onder vreemde vlag 
voer.

bETALINg	EN	AFgIFTE
De immatriculatieplaat wordt enkel aan het loket afgegeven na betaling van een retributie van 
35 euro. 
Dit bedrag is gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen en verandert met schijven 
van 2,50 euro.
Betaalwijzen:	
1. Met betaalkaart aan het loket. Betaalkaarten Bancontact, Mister Cash en Maestro worden 
aanvaard. Kredietkaarten en cash worden niet aanvaard. 
2. Door storting bij de Bank van de Post, Koloniënstraat 56, 1000 Brussel op het rekeningnum-
mer 679-2005831-65 met vermelding van de unieke gestructureerde mededeling die bovenaan 
rechts het aanvraagformulier staat (bv. +++000/0000/00000+++). Het geldig stortingsbewijs dient 
men af te geven aan het loket als bewijs van betaling.

De	immatriculatieplaat	kan	afgehaald	worden	bij	de	hierna	vermelde	adressen:

1210 BRUSSEL, City Atrium, Vooruitgangstraat 56, 02-277 31 11
Van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 11.30 uur 

2060 ANTWERPEN, Olijftakstraat 7-13, 03-220 74 28
Van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur (behalve op woensdag)

4000 LIEGE, La Batte 10, 04-222 01 49
Van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur

8380 ZEEBRUGGE, Kustlaan 118, 050-54 40 07
Van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur
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8400 OOSTENDE, Natiënkaai 5, 059-56 14 85
Van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur

9000 GENT, Port Arthurlaan 12, 09-343 85 09
Van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur

VErkOOp	–	UIT	DE	VAArT	–	wIjzIgINg	kArAkTErISTIEkEN	
Bij verandering van eigenaar moet de vroegere eigenaar aan de Federale Overheidsdienst Mobi-
liteit en Vervoer, Maritiem Vervoer, City Atrium, Vooruitgangstraat 56 in 1210 Brussel, een kopie 
van de verkoopsfactuur sturen met vermelding van de naam, voornamen en adres van de nieuwe 
eigenaar(s), evenals het nummer van de immatriculatieplaat.  
Om de wijziging van de eigenaar of van de gegevens in de databank (adres, nieuwe motor, ...) te 
melden moet gebruik worden gemaakt van een  aanvraagformulier dat  op de website  
www.mobilit.fgov.be ter beschikking gesteld wordt.

Als de boot wordt vernietigd, in het buitenland wordt verkocht of niet meer wordt gebruikt, moet 
de immatriculatieplaat ter schrapping aan de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, 
Maritiem Vervoer in Brussel worden toegestuurd.

bUITENLANDSE	pLEzIErbOTEN
Buitenlandse pleziervaartuigen die in het land van oorsprong geïmmatriculeerd zijn worden vrijge-
steld van de verplichting tot het voeren van de Belgische immatriculatieplaat.

INFO
Federale Overheidsdienst Mobiliteit en vervoer, Vooruitgangstraat 56,  
1210 Brussel (tel: 02-277 31 11).
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�.�	 HET	SNELHEIDSNUmmEr

Als snelheidsnummer geldt het nummer van de identificatieplaat (de letter B gevolgd door het 
nummer met tekens van 0,20 m hoog).

Bij pleziervaartuigen waar tengevolge van  de constructie niet kan voldoen worden aan deze 
afmeting, mag de hoogte van de tekens worden beperkt tot ten minste 0,10 m hoogte.

bUITENLANDSE	pLEzIErbOTEN
Buitenlandse pleziervaartuigen die met grote snelheid varen moeten hun nationale vlag voeren en 
op de voorsteven het letterteken van het land van herkomst dragen.

INFO
Federale Overheidsdienst Mobiliteit en vervoer, Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel. 
(tel: 02-277 31 11).

�.�	 DE	mEETbrIEF

Plezierboten met een romplengte van 15 meter of meer moeten een meetbrief voor binnenvaar-
tuigen aan boord hebben.Ook kleinere schepen kunnen worden gemeten, op eenvoudig verzoek 
van de eigenaar. De meetbrief vermeldt de voornaamste kenmerken van het vaartuig (lengte, 
breedte, diepgang,…), is 15 jaar geldig en nadien verlengbaar.
Om een meetbrief te bekomen, dient het vaartuig te worden gemeten door een bevoegde 
scheepsmeter. Na meting en controle van de nodige documenten (kopie aankoopovereenkomst 
en attest waaruit het vermogen van de motor blijkt) wordt de meetbrief toegestuurd.  

INFO
Alle aanvragen voor meting en hermeting van vaartuigen en wijzigingen in de meetbrief dienen 
te gebeuren bij:
Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Maritiem Vervoer, 
Enig plan en informatiecentrum (EPIC - tel. +32 3 229 00 47).

�.�	 DE	HErkENNINgSTEkENS

Plezierboten die zijn voorzien van een vlaggenbrief, moeten op het achterschip of indien dit niet 
mogelijk is, op de beide flanken achteraan, in duidelijk met de achtergrond contrasterende letters, 
de naam van het vaartuig alsook de thuishaven vertonen.
Het waterwegenvignet moet op de achtersteven aan bakboord gekleefd worden.

Op welke manier de kentekens met betrekking tot de immatriculatieplaat en het snelheidsnum-
mer moeten aangebracht worden staat vermeld onder 1.2 en 1.3 in deze brochure.
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�.�	 DE	VLAggENbrIEF

De pleziervaartuigen die varen in volle zee, vreemde wateren en de Belgische zeewateren (de 
territoriale zee, de havens van de kust, de haven van Gent, de kanalen Oostende-Brugge en 
Zeebrugge-Brugge, het Belgisch gedeelte van het kanaal Gent-Terneuzen alsook de Beneden-
Zeeschelde) moeten in het bezit zijn van een vlaggenbrief.
Vaartuigen korter dan 2,50 meter krijgen geen vlaggenbrief.

Vaartuigen langer dan 24 meter of deze die het zeehengelen met betalende passagiers uitoefe-
nen of deze die gebruikt worden of bestemd zijn voor het vervoer van meer dan 12 betalende 
passagiers worden niet beschouwd als pleziervaartuigen. Zij krijgen een zeebrief. (Info: Scheep-
vaartcontrole, Natiënkaai 5, 8400 Oostende, tel: 059-56 14 85).

Er bestaan twee vlaggenbrieven in functie van het gebruik van de boot: 
- een niet commerciële vlaggenbrief voor pleziervaartuigen die niet mogen worden verhuurd of 

gebruikt worden voor het vervoer van betalende passagiers, goederen of dieren;
- een commerciële vlaggenbrief voor pleziervaartuigen die mogen worden verhuurd of gebruikt 

voor het vervoer van maximum 12 passagiers doch niet voor het vervoer van goederen of 
dieren.

De vlaggenbrief vervalt:
- als de inschrijving in het register der pleziervaartuigen wordt doorgehaald;
- als een wijziging optreedt in de gegevens die moeten worden vermeld op de vlaggenbrief;
- vijf jaar na afgifte.

bUITENLANDS	pLEzIErVAArTUIg
Een pleziervaartuig onder buitenlandse vlag moet de documenten aan boord hebben die zijn 
nationaliteit bevestigen (registratie, immatriculatie), in overeenstemming met de reglementering 
van zijn land.

AANVrAAg	VLAggENbrIEF	
De aanvraag voor een vlaggenbrief (die tevens de aanvraag is voor een inschrijving in het register 
der pleziervaartuigen) gebeurt door middel van een formulier, te bekomen op één van de adres-
sen hieronder of op de website www.mobilit.fgov.be. Het ingevulde formulier, met de nodige 
bijlagen (zie verder), dient voor de gewone vlaggenbrief te worden opgestuurd naar één van deze 
adressen van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Maritiem Vervoer, Scheepvaart-
controle. De commerciële vlaggenbrief wordt echter enkel in Brussel uitgereikt.
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Volgende	documenten	moeten	bij	de	aanvraag	van	een	vlaggenbrief	worden	gevoegd:
- Het eigendomsbewijs van het vaartuig (factuur, verkoopcontract, notarisakte). Het verkoop-

contract bevat altijd de volgende elementen: naam, voornaam en volledig adres van de 
verkoper(s) en de (kopers), datum, prijs, beschrijving van het vaartuig en de handtekening van 
alle contractanten. 

- Indien de eigenaar een natuurlijke persoon is: een origineel nationaliteitsbewijs en bewijs van 
woonst. 

- Indien de eigenaar een rechtspersoon is: een origineel nationaliteitsbewijs en bewijs van 
woonst van de leden van de verantwoordelijke beheers- of directieorganen en een bijgewerkte 
kopie van de statuten. 

- De verklaring van overeenstemming CE voor het pleziervaartuig dat na 16 juni 1998 voor het 
eerst in de handel wordt gebracht of in de Europese Unie wordt ingevoerd, voor zover vereist. 

- De verklaring van overeenstemming CE voor de motor die voor het eerst in de handel wordt 
gebracht of in de Europese Unie wordt ingevoerd na 1 januari 2006, voor zover vereist. 

- Het attest DL2B. De Belgische Douane en Accijnzen leveren dit attest af wanneer het vaartuig 
ofwel buiten de Europese Unie nieuw of tweedehands werd aangekocht en in België wordt 
ingevoerd, ofwel het vaartuig langer is dan 7,50m en nieuw werd aangekocht in een lidstaat 
van de Europese Unie.  
(info: 02 421 38 25 of info.douane@minfin.fed.be)

- Het attest van schrapping indien het vaartuig tweedehands gekocht is en onder vreemde vlag 
voer. 

- Certificaat van deugdelijkheid voor een commerciële vlaggenbrief (info: Scheepvaartcontrole 
Pleziervaart, Natiënkaai 5,  8400 Oostende tel. 059 56 14 50). 

bETALINg	EN	AFgIFTE	
De vlaggenbrief wordt afgeleverd tegen betaling van een retributie van 50 euro. 
De betaling gebeurt door middel van één van de hieronder vermelde systemen:
1. Door overschrijving bij de Bank van de Post, Koloniënstraat 56,  

1000 Brussel op het rekeningnummer 679 2005831 65 met vermelding van de unieke 
gestructureerde mededeling die bovenaan rechts het aanvraagformulier staat 
(bv. +++000/0000/00000+++). Voor een overschrijving vanuit het buitenland, gebruik 
IBAN: BE18 6792 0058 3165 en BIC: PCHQBEBB.

2. Door storting bij de Bank van de Post, Koloniënstraat 56, 1000 Brussel op het rekeningnum-
mer 679 2005831 65 met vermelding van de unieke gestructureerde mededeling die boven-
aan rechts het aanvraagformulier staat (bv. +++000/0000/00000+++).

3. Met betaalkaart aan het loket. Betaalkaarten Bancontact, Mister Cash of Maestro worden 
aanvaard. Kredietkaarten en cash worden niet aanvaard.

De vlaggenbrief kan per post worden opgestuurd of aan het loket worden afgegeven (in geval van 
storting, het stortingsbewijs geldt als bewijs).
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Voor	het	aanvragen	van	een	vlaggenbrief	en	bijkomende	inlichtingen:

1210 BRUSSEL, City Atrium, Vooruitgangstraat 56, 02-277 31 11
Van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 11.30 uur 

2060 ANTWERPEN, Olijftakstraat 7-13, 03-220 74 28
Van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur (behalve op woensdag)

4000 LIEGE, La Batte 10, 04-222 01 49
Van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur

8380 ZEEBRUGGE, Kustlaan 118, 050-54 40 07
Van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur

8400 OOSTENDE, Natiënkaai 5, 059-56 14 85
Van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur

9000 GENT, Port Arthurlaan 12, 09-343 85 09
Van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur

�.�	 DE	VErpLIcHTE	UITrUSTINg

De voorgeschreven uitrusting aan boord van pleziervaartuigen is afhankelijk van het vaargebied.  
Grosso-modo kan dit worden ingedeeld in Zeewateren (Territoriale zee, Havens van de kust, Be-
neden Zeeschelde, Haven van Gent, Gent-Terneuzen, Zeebrugge-Brugge en Oostende-Brugge) 
en Binnenwateren. 

bELgIScHE	zEEwATErEN
1.	Pleziervaartuig,	uitgezonderd	kano,	kajak	en	zeilplank
• Reddingsmiddelen: reddingsgordel voor iedere opvarende, lichtgevende reddingsboei indien 

het vaartuig nachtelijke tochten onderneemt, afdoende noodseinen waaronder vuurpijlen; 
• Nautische instrumenten: misthoorn, magnetisch kompas, navigatielichten, dieplood; 
• Uitrustingsmaterieel: anker, pomp of hoosvat, voldoende aantal roeispanen met hun dollen, 

20m tros voor allerhande werken, blusapparaat voor motorjachten, hamer, bootshaak, elektri-
sche lamp geschikt voor het geven van lichtsignalen, volledig stel zeilen voor zeiljachten; 

• Heel- en verbandmiddelen: waterdichte doos met het nodige verband en andere gewone 
farmaceutische producten. 

2.	Kano	en	kajak:
• Reddingsmiddelen: opblaasbare reddingsboei of opblaasbare kussens; 
• Nautische instrumenten: kleine misthoorn of dubbele toonfluit; 
• Uitrustingsmaterieel: reservepaddel als het een éénzitter betreft, meertouw van ten minste 

10m, opblaasbare puntluchtzakken vóór en achter voor vouwboten, enterhaakje, desgeval-
lend de nummerplaat van de vereniging waartoe ze behoren of waarvan de eigenaar lid is. 
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3.	Zeilplank:
• Reddingsmiddelen: isotherm pak dragen;
• Uitrustingsmaterieel: 2 handstakellichten, bevestigingssysteem van de mast aan de plank.

Binnenwateren	(behalve	voor	Gemeenschappelijke	Maas:	zie	reglement	ter	zake,	en	
voor	Brussel-Schelde:	het	onderstaande	is	aan	te	bevelen)

Pleziervaartuig (uitgezonderd kano, kajak en zeilplank)
Reddingsmiddelen: reddingsgordel (of kussen of vest) voor iedere opvarende; personen op jetbo-
ten moeten een reddingsgordel dragen; 
Uitrustingsmaterieel (behalve voor jetboten): anker of dreg, pomp of hoosvat, reserve voort-
stuwingsmiddel, 2 touwen minstens gelijk aan de lengte van het vaartuig, blusapparaat voor 
motorjachten. 

TIpS	OVEr	DE	UITrUSTINg
De Scheepvaartpolitie heeft in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en 
Vervoer, Maritiem Vervoer, een preventiecampagne voor de pleziervaart opgezet. Deze campagne 
bestaat vooreerst uit een informatiecampagne waarbij de pleziervaarder wordt geïnformeerd om op 
een veilige manier zijn hobby te beoefenen. Meer informatie is te vinden op www.mobilit.fgov.be.

�.�.	 mArIFOON

Vanaf 1 januari 2009 is het op de binnenwateren, voor motorvaartuigen met een romplengte van 
meer dan 7 m, verplicht om over een marifooninstallatie te beschikken. Aangezien men met deze 
installatie gelijktijdig moet kunnen uitluisteren op 2 kanalen (schip-schip en nautische informatie) 
zal dit neerkomen op de aanschaf van 2 afzonderlijke apparaten.

Het is toegelaten om portofoons (draagbare toestellen) te gebruiken voor zover een vast station 
niet verplicht is. De marifoons zijn steeds voorzien van ATIS en van dezelfde roepnaam. 
Aangezien het bereik van een portofoon beperkter is dan van een vast station, raadt het BIPT 
evenwel aan om ten minste gebruik te maken van één vast station.

Iedereen die een marifoon aan boord heeft, ook al is dit niet verplicht, dient wel over de nodige 
vergunning voor radio-elektrische apparatuur te beschikken voor het toestel en een bedienings-
certificaat voor het gebruik ervan. (Lijst van het marifoonnet als bijlage V)

INFO
De vergunning kan u aanvragen bij het Belgisch Instituut van Postdiensten en Telecommunica-
tie (BIPT), Ellipse Building, Koning Albert II-laan 35, 1030 BRUSSEL, tel: 02-22688 56,  
fax: 02-226 88 77.
Meer info hierover is terug te vinden op de website www.bipt.be (oa.aanvraagformulieren).
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�.�	 HET	wATErwEgENVIgNET

De pleziervaartuigen dwz de boten geschikt voor het vervoer van personen en zonder een winst-
gevend doel na te streven (geen personenvervoer tegen vergoeding), die gebruik maken van de 
bevaarbare waterwegen van het Vlaams Gewest moeten een vaarvergunning hebben die bestaat 
uit een identificatiebewijs en een waterwegenvignet. Het waterwegenvignet kan aangekocht 
worden op diverse verkooppunten  (bijlage I).

Het waterwegenvignet wordt jaarlijks hernieuwd en moet op de achtersteven aan bakboord 
worden gekleefd. De prijs van het waterwegenvignet is afhankelijk van de lengte van het plezier-
vaartuig (over alles gemeten), het al dan niet varen met grote snelheid en de periode waarvoor het 
vignet geldig is.

Vaartuig Prijs

Lengte	 grote	Snelheid	 periode	0�/0�-��/0�/jaar		
+	�jaar

periodes:	0�/0�-�0/0�,	��/0�-
��/0�	of	0�/0�-��/0�/jaar	+	�	jaar

≤	�	m	
Nee Vignet	niet	vereist Vignet	niet	vereist	

ja �0	EUr ��	EUr

>�	m	en	≤��	m	
Nee �0	EUr ��	EUr

ja �00	EUr �0	EUr

>	��	m	 �00	EUr �0	EUr

Een schip (vb. Spits) dat omgebouwd is tot woonboot of pleziervaartuig, en zich op de Vlaamse 
waterwegen verplaatst, dient een waterwegenvignet te hebben.

Een pleziervaartuig dat door een zetschipper slechts naar een bepaalde bestemming wordt over-
gebracht, zij het in transit, dient eveneens voorzien te zijn van een waterwegenvignet.

Een waterwegenvignet kan niet voor verschillende boten worden gebruikt. 
Vaartuigen die zonder geldig vignet varen kunnen een boete oplopen die gelijk is aan het dubbele 
van de prijs van het opgelegde vignet en dienen zich alsnog een vignet aan te schaffen.

Op de Grensleie is het decreet van het waterwegenvignet niet van toepassing. Vaartuigen ko-
mende van Frankrijk, met bestemming de jachthaven van Halluin, dienen niet in het bezit te zijn 
van een waterwegenvignet.
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Op de Gemeenschappelijke Maas  is het waterwegenvignet eveneens niet van toepassing.  
Als pleziervaarder is er eveneens geen waterwegenvignet nodig op de Beneden-Zeeschelde. 
Daardoor kan men van de kust tot in de Haven van Antwerpen varen. Of meer bepaald tot onge-
veer in Burcht, want de Beneden-Zeeschelde eindigt officieel één kilometer stroomopwaarts van 
het zuidelijke uiteinde van de kaden van Antwerpen, ter hoogte van de virtuele lijn tussen de twee 
richtingspalen.

Organisatoren van internationale of intergewestelijke evenementen kunnen voor de deelnemende 
vaartuigen een vrijstelling van het vignet verkrijgen, niet alleen voor de dagen van de evenemen-
ten, maar ook voor een periode van maximaal drie dagen voor en/of drie dagen nadien. Voor 
deze vrijstelling moet men per dag dat wordt deelgenomen aan het evenement 125 euro (excl. 
BTW)  betalen, ongeacht het aantal deelnemende vaartuigen.  
De vrijstelling wordt aangevraagd bij de afdeling of het agentschap waaronder de betrokken 
waterweg ressorteert (zie achteraan deze brochure).

bUITENLANDSE	pLEzIErbOTEN
Buitenlandse plezierboten zijn aan dezelfde reglementering onderworpen en dienen een waterwe-
genvignet te kopen.

INFO
- Waterwegen en Zeekanaal NV, afdeling Coördinatie, Koning Albert II-laan 20, bus 14,  

1000 Brussel,  tel.02-553 77 66, fax 02-553 76 75, cindy.faquaet@wenz.be.
- nv De Scheepvaart , Havenstraat 44, 3500 Hasselt, 

tel. 011-29 84 00, fax 011-22 12 77, j.loncke@descheepvaart.be.
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�.	 De	bestuurder	van	een	plezierboot

�.�.	 HET	bESTUrEN	VAN	EEN	pLEzIErbOOT

De bestuurder van een plezierboot moet over voldoende stuurvaardigheid beschikken. Hij moet 
voortdurend in staat zijn alle nodige stuurbewegingen uit te voeren en zijn boot onder controle te 
houden.

Om een plezierboot met een motor van minder dan 7.355 Watt (10 PK) te mogen besturen, moet 
de bestuurder minstens 16 jaar oud zijn. Heeft de plezierboot een krachtiger motor dan is de 
minimumleeftijd van de bestuurder 18 jaar. Deze leeftijdsgrens wordt verlaagd tot 16 jaar indien 
een andere bestuurder van tenminste 18 jaar aan boord is. Als bestuurder van een motorplezier-
boot die één of meer waterskiërs trekt, moet men vergezeld zijn van een medeopvarende van 
tenminste 15 jaar oud. De bestuurder van een motorplezierboot, moet zich bevinden op de plaats 
en in de houding die voor het sturen is voorzien.

�.�.	 HET	STUUrbrEVET	VOOr	DE	pLEzIErVAArT

Een stuurbrevet voor het varen op de Belgische binnenwateren is verplicht voor het besturen van 
een pleziervaartuig dat:
- hetzij een lengte van 15 meter of langer heeft;
- hetzij sneller kan varen dan 20 km/uur (ongeacht de lengte). 

Om te kajakken, te roeien of te surfen moet men dus geen stuurbrevet bezitten.

Er bestaan twee soorten stuurbrevetten:
- met het algemeen stuurbrevet mag men op alle Belgische binnenwateren zonder uitzondering 

varen.
- met het beperkt stuurbrevet mag men overal in België varen, met uitzondering van de  

Beneden-Zeeschelde.

Om	een	stuurbrevet	te	bekomen	dient	men	te	voldoen	aan	de	volgende	vereisten:	
1. De minimumleeftijd bij het aanvragen is 17 jaar. Het brevet verkrijgt men pas op 18 jaar.
2. Medisch geschikt zijn. Hiervoor moet een medisch onderzoek bij een dokter naar keuze wor-

den ondergaan. De dokter onderzoekt de algemene conditie en test het gezicht en gehoor.
3. Slagen in een theoretisch examen (ingericht door de watersport-federaties onder toezicht van 

de overheid) . Het theoretische examen test de kennis inzake verkeersreglementen op het wa-
ter, manoeuvreren, veiligheidsvoorschriften, navigatie, enz… Een voorbereiding op het examen 
is niet verplicht, maar verhoogt toch aanzienlijk de slaagkans.
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4. Praktijkervaring hebben. Men vaart mee met iemand die een stuurbrevet heeft en die de 
praktijk al doende leert. Als men minimaal twaalf uren ervaring heeft opgedaan, geeft men 
zijn  dienstboekje aan de federatie die het aanvraagformulier doorstuurt naar de Federale 
Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer die zorgt voor het welverdiend brevet!

Het kan ook sneller: als men een praktische cursus volgt in een vaarschool, volstaan zes uur 
praktijkervaring. Ook hier kunnen de watersportfederaties alle gewenste informatie geven.
Voor de praktische organisatie van de examens wordt beroep gedaan op een aantal watersport-
federaties. Zij helpen bij de gehele procedure. Zij stellen het dossier samen, geven alle nuttige 
informatie over de data van de examens, het examenprogramma, cursussen,….

Federatie tel. Fax email

VVw	recrea	vzw
beatrijslaan	��
�0�0	ANTwErpEN

0�-���	��	�� 0�-���	��	00
info@vvw.be
www.vvw.be

NAUTIScH	INSTITUUT	VOOr		
DE	pLEzIErVAArT	
jacobuslei	��	
���0	brASScHAAT

0�-���	�0	�� 0�-���	��	0�
nip@skynet.be
www.altairvaarschool.be

wATErSkI	VLAANDErEN	vzw
collegelaan	�	bus	�
���0	ANTwErpEN

0�-���	��	�� 0�-���	�0	��
wsv@waterski.be
marleen@waterski.be
www.waterski.be

Vlaamse	Yachting	Federatie	
zuiderlaan	��
�000	gENT

0�-���	��	�0 0�-���	��	��
info@vyf.be
www.vyf.be

NAUTIbEL
priester	cuypersstraat	�
�0�0	brUSSEL

0�-���	��	�� 0�-���	��	�0
info@nautibel.be
t.vanwulpen@nautibel.be
www.nautibel.be

cHANNEL	SAILLINg	NAVIgATION	
ScHOOL	vzw	
koestraat	�	
���0	jAbbEkE

0�0-��	��	�0 0�0-��	��	�0
info@channelsailing.be
www.channelsailing.be

OFFSHOrE	NAVIgATION	ScHOOL	vzw
beekstraat	��	
��00	DEINzE

0�-���	��	�� 0�-��0	��	�0
offshore@offshore-naviga-
tion.be
www.offshore-navigation.be

LIgUE	mOTONAUTIQUE	bELgE	(exa-
mens	in	het	Frans)
rue	de	bayemont	��	
�0�0	jUmET

0��-�0	��	�� 0��-�0	��	�� liguelmb@skynet.be
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FEDErATION	FrANcOpHONE	
DU	YAcHTINg
bELgE	-	FFYb
avenue	du	parc	d’Amée	�0
��00	jambes

0��-�0	��	�� 0��-�0	��	��
info@ffyb.be

www.ffyb.be

FEDErATION	FrANcOpHONE		
DU	SkI	NAUTIQUE	bELgE	
(examens	in	het	Frans)
rue	des	Fours	à	chaux	��a	
���0	balâtre

0��-������ 0��-��0��0 brevet@euroboat.be

De prijs bedraagt momenteel: 37,50 euro voor het examen + 37,50 euro voor het brevet. 

NIEUw	STUUrbrEVET	OF	DUpLIcAAT
Bij verlies of diefstal van een stuurbrevet, of indien het brevet beschadigd of onleesbaar is geworden, 
of indien de gegevens op het brevet niet meer juist zijn kan een nieuw brevet worden aangevraagd 
door middel van een formulier (ook op www.mobilit.fgov.be) bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit 
en Vervoer, Maritiem Vervoer, City Atrium, Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel, tel. 02-277 35 32.

EVALUATIEcOmmISSIE
Een evaluatiecommissie is op basis van objectieve criteria belast met het onderzoek naar de gelijk-
waardigheid van de stuurbrevetten voor de pleziervaart. De houder van één van volgende Belgische 
certificaten mag op de scheepvaartwegen varen. Daarenboven kan hij een schriftelijke aanvraag 
richten tot de evaluatiecommissie om het beperkt of algemeen brevet, hetgeen verplicht kan zijn in 
het buitenland, te bekomen (kopie van de identiteitskaart en certificaat bij de aanvraag voegen).

CertiFiCaat gelijKWaardig aaN

Yachtnavigator	(kb	van	��	mei	����) Algemeen	stuurbrevet

Yachtman	(kb	van	��	mei	����) Algemeen	stuurbrevet

Vaarbewijs	A	(kb	van	��	december	����) Algemeen	stuurbrevet

rijnschipperspatent	 Algemeen	stuurbrevet

Vaarbewijs	b	(kb	van	��	december	����) beperkt	stuurbrevet

De houder van een ander certificaat kan eveneens een aanvraag indienen om, op basis van 
gelijkwaardigheid, een stuurbrevet voor de pleziervaart te bekomen (kopie van identiteitskaart en 
certificaat bijvoegen). 

Adres	van	de	evaluatiecommissie:
Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
Maritiem Vervoer
Evaluatiecommissie stuurbrevet pleziervaart
City Atrium
Vooruitgangstraat 56
1210 BRUSSEL
Tel: 02-277 35 32 
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bUITENLANDSE	cErTIFIcATEN
De volgende buitenlandse certificaten voor de pleziervaart worden in België erkend (dit houdt 
echter niet de automatische herkenning van de Belgische brevetten in deze landen):

laNd BreVet gelijKWaardig aaN 

Nederland	
klein	Vaarbewijs	� beperkt	Stuurbrevet

klein	Vaarbewijs	� Algemeen	Stuurbrevet

Frankrijk
certificat	National	de	capacité	pp Algemeen	Stuurbrevet

certificat	National	de	capacité	S Algemeen	Stuurbrevet

Duitsland
Sportschifferzeugnis Algemeen	Stuurbrevet

Sportbootführerschein-binnen Algemeen	Stuurbrevet

Denemarken
Duelighedsbevis	i	sejlads	for	fritidssejlere Algemeen	Stuurbrevet

Duelighedsprove	i	sejlads	for	fritidssejlere Algemeen	Stuurbrevet

Verenigd	koninkrijk

National	powerboat	certificate	level	� beperkt	Stuurbrevet

Helmsman’s	Overseas	certificate	of	competence beperkt	Stuurbrevet

certificate	of	competence	as	Yachtmaster	Offshore Algemeen	Stuurbrevet

certificate	od	competence	as	coastal	Skipper Algemeen	Stuurbrevet

Dayskipper	certificate	samen	met	het	“Helmsman’s	certificate	of	
competence”

Algemeen	Stuurbrevet

Luxemburg brevet	de	conduite	de	catégorie	�	&	� Algemeen	Stuurbrevet

zwitserland permis	de	conduire	les	bateaux	de	navigation	intérieure Algemeen	Stuurbrevet

bulgarije Vaarbewijs	(afgegeven	door	de	bulgaarse	Administratie) Algemeen	Stuurbrevet

Finland Vaarbewijs	(afgegeven	door	de	Nationale	Scheepvaartraad) Algemeen	Stuurbrevet

Hongarije
Vaarbewijs	(afgegeven	door	de	Algemene	Inspectie	van	het	
Vervoer)

Algemeen	Stuurbrevet

polen
Vaarbewijs	(afgegeven	door	de	grote	commissie	van	kultuur	en	
van	Sport)

Algemeen	Stuurbrevet

Slovakije
Vaarbewijs	(afgegeven	door	de	Nationale	Administratie	voor	de	
Scheepvaart	van	bratislava)

Algemeen	Stuurbrevet

Tsjechië
Vaarbewijs	(afgegeven	door	de	Nationale	Administratie	voor	de	
Scheepvaart	van	praag)

Algemeen	Stuurbrevet

Een	Icc	(International	certificate	for	operators	of	pleasure	craft)	afgegeven	door	één	van	bovenstaande	landen,	
wordt	eveneens	erkend.
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De houder van één van bovenstaande certificaten mag op de Belgische binnenwateren varen 
zonder in bezit te zijn van een Belgisch stuurbrevet. In geen enkel geval zal hem een Belgisch 
stuurbrevet worden afgegeven tenzij hij de volledige officiële procedure doorloopt. Voor bui-
tenlandse certificaten die niet op de lijst voorkomen dient contact genomen te worden  met de 
evaluatiecommissie.

pLEzIErVAArT	Op	zEE
Voor de pleziervaart op zee is in België geen enkel bekwaamheidsbewijs (stuurbrevet, vaarbewijs, 
enz…) vereist. Personen die toch een officieel brevet wensen, wat verplicht kan zijn voor het 
huren van vaartuigen in België of in het buitenland, kunnen in België een examen afleggen ter 
verkrijging van het Brevet van Yachtman (kustvaart) of het Brevet van Yachtnavigator (zeevaart). 

Bijkomende inlichtingen hierover zijn verkrijgbaar bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en 
Vervoer, Maritiem Vervoer, Secretariaat Brevetten Pleziervaart op Zee, Natiënkaai 5,  
8400 Oostende, tel: 059-56 14 85, fax: 059-33 07 29, email: brigitte.degryse@mobilit.fgov.be
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�.	 De	scheepvaartregels

�.�.	 HET	VArEN

De scheepvaart op de bevaarbare waterwegen van het Vlaamse Gewest wordt met uitzondering 
van het Zeekanaal van Brussel naar de Schelde met inbegrip van het Vlaams gedeelte van het 
kanaal naar Charleroi en het Belgische gedeelte van het kanaal van Gent naar Terneuzen waarop 
toch sommige artikels van het ASR van toepassing zijn, evenals met uitzondering van de Beneden-
Zeeschelde en het Belgisch gedeelte der grensvormende vakken van de Maas geregeld door:

- “het	Algemeen	Reglement	der	Scheepvaartwegen	van	het	Koninkrijk” (Koninklijk 
Besluit van 15 oktober 1935 gewijzigd door latere besluiten) ook ASR genoemd.   
Vanaf 1 januari 2007 is tevens het nieuwe “Algemeen politiereglement voor de Scheepvaart op 
de Binnenwateren” van kracht (K.B. 24/9/2006) . 

- “de	Bijzondere	Reglementen	van	sommige	scheepvaartwegen”, die per waterweg lo-
kaal gebonden regels opleggen (Koninklijk Besluit van 7 september 1950 gewijzigd door latere 
besluiten); Voor bijkomende info over hoe en onder welke vorm voornoemde reglementen 
kunnen bekomen worden: www.mobilit.fgov.be. 

- “de	Berichten	aan	de	Schipperij”, die aanpassingen aan de hiervoor vermelde reglemen-
teringen uitvaardigen, doorgaans als gevolg van tijdelijke noodwendigheden. Deze berichten 
aan de schipperij worden door elke waterwegbeheerder uitgevaardigd voor de waterwegen 
waarvoor hij bevoegd is. Jaarlijks wordt er een verzameling uitgegeven van de berichten aan 
de schipperij die nog geldig zijn (situatie 1 maart).  

- Info	betreffende	de	berichten	aan	de	schipperij:  
RIS-Vlaanderen-Evergem, Westbekesluis 26, 9940 Evergem,  
tel. 09-253 94 71, website: ris.vlaanderen.be.

�.�.	 DE	ScHEEpVAArTUrEN

Behoudens de in de bijzondere reglementen voorziene afwijkingen moet de scheepvaart rekening 
houden met het feit dat er ‘s nachts niet mag gevaren worden. 

‘s Nachts is de scheepvaart evenwel zonder beperking toegelaten op de Boven-Zeeschelde, de 
Rupel, de Beneden-Nete, de Beneden-Dijle, de Zenne, de Durme (stroomafwaarts de brug in 
Waasmunster), het kanaal van Gent naar Terneuzen (Belgisch gedeelte), het Albertkanaal en de 
Beneden-Zeeschelde. 

Het Zeekanaal Brussel-Schelde is dag en nacht toegankelijk, zie bijzondere bepalingen voor het 
Zeekanaal Brussel-Schelde in bijlage II. 
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�.�.	 DE	bEDIENINgSTIjDEN	VAN	SLUIzEN	EN	brUggEN

De bedieningstijden van sluizen en bruggen zijn onderworpen aan het Algemeen Reglement 
der Scheepvaartwegen van het Koninkrijk, de Bijzondere Reglementen en de Berichten aan de 
Schipperij.

In Vlaanderen worden vanaf 1 maart 1996 de bedieningstijden bepaald door het ministeriële 
besluit van 15 december 1995. Nadere gegevens zijn terug te vinden als bijlage II.

Specifiek voor de pleziervaart worden in de zomerperiode op de zon- en feestdagen de sluizen 
en bruggen bediend op een belangrijk aantal toeristisch attractieve waterwegen. Deze water-
wegen worden ieder jaar weergegeven op een kaartje dat u in elk van de in bijlage I vermelde 
punten gratis kan bekomen. 

In de regel verloopt de bediening van 10.00 uur tot 18.00 uur op de zon- en feestdagen van de 
periode die ingaat op 1 mei tot en met laatste zondag van september. 

�.�.	 HET	STILLIggEN

De plezierboten mogen niet stilliggen in de vaargeul. Na gebruik moeten zij op een veilige en 
stevige wijze worden vastgelegd. Zij mogen de scheepvaart hoegenaamd niet hinderen.

Plezierboten mogen niet stilliggen op minder dan 50 meter van stuwen. De beheerder kan de 
ligplaatsen voor plezierboten aanwijzen. 

Bij vloedregime op de rivieren, moeten de eigenaars van plezierboten alle nodige maatregelen 
nemen of doen nemen om hun boot in volkomen veiligheid te brengen. 

Het is verboden plezierboten te koop te stellen op de waterwegen.

Aanhangwagens of verplaatsbare tuigen die gebruikt worden om plezierboten te water te laten of aan 
land te brengen, moeten onmiddellijk van de aanhorigheden van de waterwegen worden verwijderd.

�.�.	 DE	TOEgELATEN	SNELHEID

De maximum snelheid toegestaan voor motorvaartuigen (plezierboten en andere), wordt geregeld 
door het ASR (art. 58 en 59).

Voor pleziervaartuigen (90 ton of minder) van minder dan 2,50 meter breed of met een diepgang 
van minder dan 1 meter, mag de snelheid niet meer bedragen dan 12 km/uur.
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Voor pleziervaartuigen van 2,50 meter breed of meer en met een diepgang van 1 meter of meer, mag 
de snelheid niet meer bedragen dan 9 km/uur. In de bijzondere reglementen kunnen hogere of lagere 
maxima worden vastgesteld. De maximumsnelheden per vaarweg zijn opgenomen als bijlage III.

�.�.	VArEN	mET	grOTE	SNELHEID

�.�.�.	 ALgEmEEN
De motorplezierboten mogen op de daartoe aangewezen vakken (bijlage IV) met een grotere 
snelheid varen dan voorzien in het algemeen reglement of in de bijzondere reglementen. Deze 
snelheden worden grote of hoge snelheden genoemd.

Het varen met grote snelheid is echter verboden wanneer het zicht minder dan 150 meter be-
draagt. Snel varende plezierboten moeten hun snelheid zodanig regelen dat zij geen schadelijke 
golfslag veroorzaken.

In de vakken waar met grote snelheid mag worden gevaren, is, behoudens anders luidende 
bepalingen, de pleziervaart met zeil- en roeiboten verboden (art. 9.07 van het APSB). 

Snelheids- en behendigheidswedstrijden van motorboten zijn verboden, tenzij met schriftelijke 
toestemming van de beheerder van de waterweg van het gebied, die in dat geval nadere regels 
daarvoor vastlegt.

�.�.�.	 wATErSkIëN
Het waterskiën en aanverwante activiteiten zijn enkel toegelaten overdag en bij goede zichtbaar-
heid op de panden of delen van panden waarvan het begin wordt aangeduid door het verkeers-
teken E.17 (aanhangsel 7) en het einde door het verkeersteken A.14.

Plezierboten die één of meer skiërs trekken en waterskiërs moeten ervoor zorgen dat zij de 
andere gebruikers van de waterweg niet hinderen of in gevaar brengen.

�.�.�		 jETbOTEN
Het varen met grote snelheid met jetboten is enkel toegelaten overdag en bij goede zichtbaarheid 
op de panden of delen van panden waarvan het begin wordt aangeduid door het verkeersteken 
E.24 (aanhangsel 7) en het einde door het verkeersteken A.20.
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�.	 buitenlandse	plezierboten
De buitenlandse plezierboten die gebruik wensen te maken van de bevaarbare waterwegen in het 
Vlaamse Gewest dienen over een waterwegenvignet te beschikken (zie punt 1.9).

De bestuurders van buitenlandse plezierboten die langs een waterweg België binnenkomen, 
moeten hun aankomst melden in het eerste ontvangstkantoor der scheepvaartwegen dat zij 
ontmoeten.
Wanneer deze plezierboten België verlaten, moeten de bestuurders aangifte van vertrek doen aan 
de laatste sluis die zij tegenkomen.

Hetzelfde geldt voor de binnenlandse plezierboten die te water worden gelaten binnen het Belgi-
sche scheepvaartwegennet of die er worden uitgetrokken. 

Buitenlandse plezierboten die in het land van herkomst geïmmatriculeerd zijn, worden vrijgesteld 
van de Belgische immatriculatieplaat.

De bestuurders van buitenlandse plezierboten moeten in het bezit zijn van de scheepspapieren 
die worden geëist door hun land van herkomst. 
De snel varende buitenlandse plezierboten moeten hun nationale vlag voeren en op de voorste-
ven de naam van hun land van herkomst vermelden.
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�.	 Overzicht	van	documentatie

ScHEEpVAArTrEgLEmENTEN

VOOrScHrIFTEN	bETrEFFENDE	DE	pOLITIE	EN	DE	ScHEEpVAArT
Bevat volgende reglementen:
- Algemeen reglement der scheepvaartwegen van het Koninkrijk.
- Internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee.
- Politie- en scheepvaartreglement voor de territoriale zee, kusthavens en stranden.
- Scheepvaartreglement voor het kanaal Gent-Terneuzen.
- Reglement betreffende het zeekanaal van Brussel naar de Rupel en de haveninrichtingen van 

Brussel geamendeerd voor het zeekanaal Brussel – Schelde en het Vlaamse gedeelte van 
het kanaal naar Charleroi door het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het 
scheepvaartreglement voor het kanaal Brussel – Schelde (18 november 2005) en het Besluit 
van de Vlaamse Regering tot bekrachtiging van het tariefreglement voor het kanaal Brussel 
– Schelde (18 november 2005).

- Reglement betreffende het zeekanaal van Brussel naar de Rupel en de haveninrichtingen van 
Brussel.

- Scheepvaartreglement gemeenschappelijke Maas.
- Bijzondere reglementen van sommige scheepvaartwegen.

Uitgave:	
KLUWER
Motstraat 30
2800 Mechelen
tel.: 0800 14 500 – fax: 0800 175 29 – e-mail: info@kluwer.be

VAArrEgELS	IN	bEELD	(brOcHUrE)
Voor de vaarregels wordt vanaf 1.1.2007 op deze waterwegen het nieuwe “Algemeen Politiere-
glement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren” van toepassing. Een brochure “vaarregels in 
beeld”  geeft in tabellen en schema’s een overzicht van deze nieuwe op CEVNI (Code européen 
des voies de navigation intérieure) gebaseerde vaarregels. 
Meer info: www.mobilit.fgov.be.

Uitgave:	Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
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bOEkEN	TEr	VOOrbErEIDINg	VAN	HET	ExAmEN	STUUrbrEVET	(*)	
(inlichtingen te bekomen bij de erkende watersportfederaties zie punt 2.2)

LEIDrAAD	VOOr	HET	STUUrbrEVET
Bevat de volledige leerstof van het theoretische examen met vragen en antwoorden van vorige 
examens.

Uitgave:	Aquamedia NV, Emiel Claeyslaan 46, 9050 Gent, 09-211 18 16, Website: www.varen.be

cUrSUSbOEk	kLEIN	VAArbEwIjS
Nederlands cursusboek met 600 vragen en antwoorden. Te koop in de boekhandel.

Uitgave:	ANWB, Antwoordnummer 10, NL-2509 XA Den Haag

wATErALmANAk	ANwb	�
Reglementen en Vaartips. Ook de Belgische reglementering is er in opgenomen. Te koop in de 
boekhandel.

Uitgave:	ANWB Media, Afdeling Boeken R&T Nederland, Antwoordnummer 10, NL-2509 XA 
Den Haag

HET	bELgIScH	VAArbEwIjS
Interactieve Hulp (CD ROM) en uitleg bij de examenvragen van:
• Het Beperkt en Algemeen stuurbrevet.

Uitgave:	E.F. MARINEX nv, Website: wwww.belgischvaarbewijs.be en www.nautiv.be

ADmINISTrATIEVE	INLIcHTINgEN

DE	bEDIENINgSTIjDEN	VAN	SLUIzEN	EN	brUggEN	Op	DE	bEVAArbArE	wATErwEgEN	IN	VLAANDErEN
Deze brochure geeft per waterweg de bedieningstijden van de sluizen en beweegbare bruggen 
weer. 

Uitgave:	Waterwegen en Zeekanaal nv, afdeling coördinatie, Koning Albert II-laan 20 bus 14, 
1000 Brussel.
Tel: 02-553 77 66 of email: coördinatie@wenz.be  (www.wenz.be)
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bELgIScHE	wATErwEgENkAArT	
Op deze vernieuwde waterwegenkaart werden alle belangrijke gegevens voor de binnenscheep-
vaart in België geactualiseerd. Ook werden jachthavens, aanlegsteigers, milieustations enz. 
aangeduid. De verschillende vaarwegenklassen zijn kleurrijk weergegeven. De recreant alsook de 
binnenschipper vindt in een oogwenk alle nuttige en nodige informatie. Ook alle adresgegevens 
van de betrokken overheidsdiensten staan vermeld. 

Uitgave: Nationaal Geografisch Instituut (www.ngi.be)

VADEmEcUm	VAN	DE	pLEzIErVAArT	IN	bELgIë	
Deze brochure geeft u een overzicht van de belangrijkste reglementen voor de watersporter.

Uitgave: Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer (www.moblit.fgov.be)

HET	mArIFOONNET	(grATIS)	
Deze handige folder bevat per Belgische waterweg de werk- én contactkanalen op de aange-
geven locaties. Deze brochure kan aangevraagd worden bij Promotie Binnenvaart Vlaanderen 
of kan via de site van Promotie Binnenvaart Vlaanderen rechtstreeks gedownload worden in 
pdf-formaat.

Uitgave:	Promotie Binnenvaart Vlaanderen (www.waterrecreatie.be)

TOErISTIScHE	VAArgIDS	“TOErVArEN	IN	HET	LAND	VAN	mAAS	EN	ScHELDE”	
Deze gids bevat meer dan 200 pagina’s nautische en toeristische informatie over het vaargebied 
oostelijk Vlaanderen en Zuid-Nederland. Een uniek naslagwerk voor zowel de beginnende als de 
ervaren toervaarder verkrijgbaar in het Nederlands of Duits.
Verkrijgbaar bij: Promotie Binnenvaart Vlaanderen (www.waterrecreatie.be). 

DE	pLEzIErVAArT	Op	DE	ScHEEpVAArTwEgEN	IN	wALLONIë*	
Beknopt overzicht van de belangrijkste reglementeringen en andere nuttige informatie (met kaart-
jes van de Waalse scheepvaartwegen).

Uitgave: Ministère wallon de l’Equipement et des Transports, Direction générale des Voies  
hydrauliques Direction de la Coordination D 215, Boulevard du Nord 8, 5000 NAMUR,
081-77 3205 (www.voieshydrauliques.wallonie.be)

� Opmerking: De uitgever van deze brochure is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de vermelde boeken
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INTErNET

wEbSITES	OFFIcIëLE	INSTANTIES	

Waterwegen	en	Zeekanaal	nv
www.wenz.be

RIS-Vlaanderen-Evergem
ris.vlaanderen.be

nv	De	Scheepvaart:	
www.descheepvaart.be

Promotie	Binnenvaart	Vlaanderen:	
www.binnenvaart.be
www.waterrecreatie.be  

Ministère	Wallon	de	l’Equipement	et	des	Transports
www.voies-hydrauliques.wallonie.be

Office	de	Promotion	des	Voies	Navigables:
www.opvn.be

Haven	van	Brussel
www.havenvanbrussel.be

Federale	Overheidsdienst	Mobiliteit	en	Vervoer
www.mobilit.fgov.be

Federale	Politie
www.federale-politie.be
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bIjLAgE	I

VErkOOppUNTEN	VAN	HET	wATErwEgENVIgNET

Op de hierna vermelde adressen wordt het waterwegenvignet verkocht tijdens de officiële 
openingsuren tenzij anders vermeld, mits het voorleggen van de nodige officiële stukken (iden-
titeitskaart van de eigenaar en de immatriculatie inschrijving of de eigendomstitel, meetbrief of 
vlaggenbrief):

Directies	en	districten:
- Directie Waterwegen en Zeekanaal NV, Oostdijk 110,  

2830 Willebroek,  
werkdagen 9 uur -12 uur en 13 uur-16 uur.

- Directie Antwerpen Lange Kievitstraat 111-113, bus 44,  2018 Antwerpen,  
werkdagen 9 uur- 12 uur en van 13 uur-16 uur. 

- Afdeling Bovenschelde, Nederkouter 28, 9000 Gent, 
werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur.

- District Kampenhout - Sas, Haachtsesteenweg 670,  
1910 Kampenhout, districtsgebouw, 
werkdagen 9 uur – 12 uur en van 13 uur-16 uur.

- District Aalst, Zeebergkaai 6, 9300 Aalst, districtsgebouw, werkdagen 8 uur -12 uur.
- Directie nv De Scheepvaart, Havenstraat 44, 3500 Hasselt; 

werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur. 

RINGVAART	OM	GENT
• Sluis Evergem, Westbekesluis 28, 9940 Evergem (bedieningstijden B�)
• Sluizencomplex Merelbeke, Sluisweg 366, 9820 Merelbeke (bedieningstijden C)
KANAAL	GENT-TERNEUZEN
• Tolhuissluis, Tolhuiskaai 5, 9000 Gent, werkdagen 8 uur – 17 uur
BOVEN-SCHELDE
• Sluis Asper, Scheldekant 9, 9890 Asper, (bedieningstijden B�)
• Sluis Berchem - Kerkhove , Scheldekaai 1, 9690 Kluisbergen, (bedieningstijden B�)
KANAAL	BOSSUIT	-	KORTRIJK
• Sluis Bossuit, Doorniksesteenweg 515b, 8583 Bossuit – Avelgem, (bedieningstijden C)
LEIE
• Sluis St.-Baafs-Vijve, Hooiestraat 2, 8710 Wielsbeke, (bedieningstijden B�)
• Sluis Harelbeke, Tweebruggenstraat 32, 8530 Harelbeke,  

bedieningstijden C)
• Sluis Menen, Ropswalle 100, 8930 Menen, (bedieningstijden C)
DENDER
• Sluis Dendermonde , Nieuwe Tijsluis 2, 9200 Dendermonde, van maandag t.e.m. zaterdag 

van 6 uur – 22 uur en zondag van 7 uur – 13 uur
• Sluis Geraardsbergen, Sasweg 2, 9500 Geraardsbergen, van maandag t.e.m. zaterdag van 

7 uur – 18 uur
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KANAAL	GENT	-	OOSTENDE
• Dammepoortsluis, Sasplein 3, 8000 Brugge, (bedieningstijden D)
KANAAL	PLASSENDALE	–	NIEUWPOORT
• Sluis Plassendale, Zwaanhoek 45, 8460 Oudenburg, (bedieningstijden D) 
• Sluizencomplex Nieuwpoort: Gravensluis, Veurnesluis en Sint-Jorissluis, Sluizen 12, 8620 

Nieuwpoort, (bedieningstijden A)
KANAAL	NIEUWPOORT	-	DUINKERKEN
• Nieuwpoortsluis, Sasstraat 21, 8630 Veurne, (bedieningstijden D)
NETEKANAAL
• Duffelsluis, Binnenweg 169, 2570 Duffel, werkdagen 6 uur – 22 uur
• Vierselsluis, Nederviersel 2, 2240 Zandhoven, werkdagen 6 uur – 22 uur
KANAAL	NAAR	CHARLEROI
• Sluis nr.6, Klabbeeksteenweg 6, 1502 Lembeek,  (bedieningstijden D)
ZEEKANAAL	BRUSSEL-SCHELDE
• Zeesluis Wintam, Eduard De Blockstraat 60, 2880 Bornem, 0.00 uur – 24 uur
ALBERTKANAAL	
• Sluizen in Genk, Kwaadmechelen, Olen en Wijnegem op het Albertkanaal, aan de sluizencom-

plexen van zondag om 22.00 uur tot en met zaterdag om 22.00 uur.
KANAAL	VAN	BOCHOLT	NAAR	HERENTALS
• Sluis 1 in Lommel, van 16 maart tot 30 september, van maandag tot en met vrijdag, van  

6.00 uur tot 22.00 uur; van 1 oktober tot 15 maart, van maandag tot en met vrijdag, van  
6.00 uur tot 21.00 uur; gedurende het ganse jaar op zaterdag van 7.00 uur tot 15.00 uur.

• Sluis 4 in Dessel, zie sluis 1 in Lommel.
• Sluis 10 in Herentals, zie sluis 1 in Lommel.
ZUID-WILLEMSVAART
• Sluis 18 in Bocholt op de Zuid-Willemsvaart, zie sluis 1 in Lommel.
KANAAL	VAN	DESSEL	OVER	TURNHOUT	NAAR	SCHOTEN
• Sluis 1 in Rijkevorsel: 

- van 16 maart tot 30 september: van maandag tot en met vrijdag iedere dag van  
6.00 uur tot 20.00 uur; 
- van 1 oktober tot 15 maart, van maandag tot en met vrijdag iedere dag van  
8.00 uur tot 17.00 uur; 
- gedurende het ganse jaar op zaterdag van 7.00 uur tot 15.00 uur.

• Sluis 10 in Schoten, zie sluis 1 in Rijkevorsel.
KANAAL	VAN	BRIEGDEN	NAAR	NEERHAREN
• Sluis in Lanaken, van 16 maart tot 30 september van maandag tot en met vrijdag van 

6.00 uur tot 22.00 uur; van 1 oktober tot 15 maart van maandag tot en met vrijdag van 
6.00 uur tot 21.00 uur; gedurende het ganse jaar op zaterdag van 7.00 uur tot 15.00 uur.
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Openingsuren (bedieningstijden) van de kunstwerken

regeliNg Periode maaNdag diNsdag tot 
Vrijdag

Zaterdag ZoNdag

A gans	het	jaar	 0.00-��.00 0.00-��.00 0.00-��.00 0.00-��.00

b* gans	het	jaar 0.00-��.00 0.00-��.00 0.00-��.00 -

c	 gans	het	jaar �.00-��.00 �.00-��.00 �.00-��.00 -

D gans	het	jaar �.00-��.�0 �.00-��.�0 �.00-��.�0 -

E ��/�	–	�0/� �.00-��.00 �.00-��.00 �.00-��.00 -

�/�0	–	��/� �.00-��.00 �.00-��.00 �.00-��.00 -

F Eigen	beperkt	uurschema

Voor aanvullende informatie aangaande openingsuren of beperkingen  
(zon- en feestdagen) kan men 24 uur/24 uur en 7 dagen op 7 terecht bij RIS-Vlaanderen- Ever-
gem op het telefoonnummer 09-253 94 71.
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bIjLAgE	II

bEDIENINgSTIjDEN	VAN	SLUIzEN	EN	brUggEN	Op	DE	bEVAArbArE

wATErwEgEN	IN	VLAANDErEN

In Vlaanderen worden de bedieningstijden bepaald door de standaardbedieningsregeling over-
eenkomstig het ministerieel besluit van 15 december 1995.

In de brochure “Bedieningstijden van sluizen en bruggen op de bevaarbare waterwegen in Vlaan-
deren” staan per waterweg de bedieningstijden vermeld.

Bijzondere	bepalingen	

HET	bOUDEwIjNkANAAL:
- De Vandammesluis wordt permanent bediend. De pleziervaart wordt enkel versast samen met 

de commerciële vaart. Sedert 1 januari 1998 worden geen speciale versassingen toegestaan 
en wordt ook geen sluisrecht meer aangerekend;

- De Boudewijnsluis in Brugge wordt bediend van maandag t.e.m. zaterdag van 8.00 uur tot 
12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur. De sluis wordt niet bediend op zon- en feestdagen;

- De Herdersbrug en de spoorwegbrug in Dudzele worden permanent bediend.

HET	zEEkANAAL	brUSSEL-ScHELDE:
Bediening
Het zeekanaal Brussel-Schelde is 24 uur op 24 uur open voor de scheepvaart. De zeesluis Win-
tam en de sluis Zemst  zijn permanent bemand. De sluis te Klein Willebroek wordt bediend vanaf 
1 maart tot 30 november en dit in functie van het hoogwater te Boom en de uren daglicht.  Een 
aantal bruggen worden op afstand bediend, andere  bruggen worden gedurende de  werkdagen 
bemand vanaf 6.00 uur tot 22.00 uur en‘s nachts en op zon- en feestdagen door een mobiele 
ploeg. 

1.	 Vaarrechten
Alle jachten en/of pleziervaartuigen varen op het Zeekanaal zonder het aanrekenen van vaarrech-
ten. 
De pleziervaart is wel onderworpen aan dezelfde regels als de beroepsvaart voor wat betreft 
nachtdoorvaart als speciale doorvaart: 
a) het recht van nachtdoorvaart wordt ‘s nachts aangerekend tijdens de week vanaf 22.00 uur 

tot 6.00 uur. Het tarief is in functie van de tonnenmaat van het schip.
b) het recht van speciale doorvaart wordt aangerekend tijdens de weekeinden en op feestdagen 

vanaf 22.00 uur de dag voor zondag of feestdag tot 8.00 uur op zondag of feestdag en vanaf 
16.00 uur op zondag of feestdag tot 6.00 uur de dag na zondag of feestdag. 
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Afwijking:
Elke zondag of feestdag tijdens de zomermaanden (vanaf de laatste zondag van juni tot en met 
de eerste zondag van september) vanaf 8.00 uur tot 18.00 uur is de pleziervaart vrijgesteld van 
het betalen van dit recht voor speciale doorvaart.

3.	 Voorwaarden	voor	de	pleziervaart
De gratis doorvaart is gebonden aan volgende voorwaarden, gelet op het grote energie- en 
waterverbruik bij de kunstwerken:
a) de doorvaart van sluizen gebeurt gezamenlijk met beroepsvaart;
b) combinatie met beroepsvaart is niet vereist indien de sluis ledig dient afgeschut of opgeschut 

te worden voor de beroepsvaart;
c) de toeslagen voor nacht- of zondagsvaart gelden niet indien de doorvaart van de pleziervaart 

door het wachten op de beroepsvaart buiten bovenvermelde uren valt;indien de sluismeester 
voorziet dat de pleziervaart meer dan twee uur zal dienen te wachten, omdat er zich in de 
tussentijd geen beroepsvaart aanbiedt, kan doorvaart verleend worden. Hoe dan ook zal de 
pleziervaart nooit meer dan twee uur wachten;

d) indien de groep van pleziervaartuigen zodanig is dat zij de sluis redelijk vult (cfr. beroepsvaar-
tuig) dan wordt gewerkt als gold de groep pleziervaartuigen één binnenvaartschip. Eenzelfde 
benadering gebeurt dan voor de bediening der bruggen. 

4.	 Speciale	doorvaart
Indien een pleziervaartuig een doorvaart wenst buiten bovenvermelde voorwaarden zal in de 
mate van het mogelijke een doorvaart worden voorzien maar dienen volgende bijkomende kosten 
te worden betaald:
a) speciale doorvaart aan een sluis: 181,46  euro/sluis (incl. BTW);
Indien verschillende jachten van dezelfde doorvaart wensen gebruik te maken zullen bovenver-
melde kosten gelijkmatig verdeeld worden over de verschillende boten.
Voor passage van de sluis te Klein – Willebroek wordt geen speciale doorvaart aangerekend.
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bIjLAgE	III

TOEgELATEN	SNELHEDEN	pEr	wATErwEg	

De	toegelaten	snelheid	wordt	als	volgt	vastgesteld:

kANAAL	VAN	bOSSUIT	NAAr	kOrTrIjk:
In de verbrede delen 15 km/uur, in de overige delen 8 km/uur. 

kANAAL	NAAr	cHArLErOI:
8 km/uur op het ganse kanaal;
4 km/uur wanneer de vaartuigen langs de oever varen om te kruisen;
3 km/uur in de vernauwde doorgangen.

rINgVAArT	Om	gENT:
15 km/uur voor vaartuigen met een diepgang van 1 meter of minder;
12 km/uur voor vaartuigen met een diepgang van 1,01 meter tot 2 meter.

DENDEr:
6 km/uur voor opvarende vaartuigen;
7 km/uur voor afvarende vaartuigen.

mOErVAArT	EN	DUrmEkANAAL	(OpwAArTS	DAm	IN	LOkErEN):
6 km/uur op het volledige traject.

AFLEIDINgSkANAAL	DEr	LEIE:
In het vak gelegen tussen de oorsprong in Deinze en Schipdonk: 15 km/uur;
In het vak gelegen tussen Schipdonk en de stuw van Balgerhoeke in Maldegem: 
8 km/uur.

SpIErEkANAAL:
3,6 km/uur.

kANAAL	VAN	gENT	NAAr	OOSTENDE:
15 km/uur voor vaartuigen met een breedte van minder dan 2,5 meter;
12 km/uur voor vaartuigen met een breedte van 2,5 meter of meer.

kANAAL	VAN	gENT	NAAr	TErNEUzEN	(bELgIScH	gEDEELTE):
16 km/uur voor vaartuigen met een diepgang van 4,5 meter of minder.

grOTE	NETE:
12 km/uur voor vaartuigen met een diepgang van minder dan 1 meter;
9 km/uur voor vaartuigen met een diepgang van 1 meter of meer.
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NETEkANAAL
9 km/uur.

bOVEN-ScHELDE:
12 km/uur voor vaartuigen met een diepgang van minder dan 1 meter;
9 km/uur voor vaartuigen met een diepgang van 1 meter of meer.

ALbErTkANAAL	EN	HET	kANAAL	VAN	DESSEL	NAAr	kwAADmEcHELEN:	
15 km/uur voor vaartuigen met een diepgang van 1 meter of minder;
12 km/uur voor vaartuigen met een diepgang van 1,01 meter tot 2 meter.

kANAAL	VAN	bOcHOLT	NAAr	HErENTALS,	kANAAL	VAN	brIEgDEN	NAAr	NEErHArEN,	
kANAAL	VAN	DESSEL	OVEr	TUrNHOUT	NAAr	ScHOTEN,	kANAAL	NAAr	bEVErLO	EN	DE	
zUID-wILLEmSVAArT:	
7,2 km/uur.

ScHELDE-rIjNVErbINDINg
18 km/uur voor vaartuigen met een diepgang van minder dan 1,50 meter;
14 km/uur voor vaartuigen met een diepgang van 1,50 meter en meer.

kANAAL	VAN	LEUVEN	NAAr	DE	DIjLE:
6 km/uur.

LEIE	(bELgIScH	gEDEELTE):
12 km/uur voor vaartuigen met een diepgang van 1 meter en minder; 
9 km/uur voor vaartuigen met een diepgang van 1,01 meter tot 2 meter.

kANAAL	VAN	rOESELArE	NAAr	DE	LEIE:
15 km/uur.

kLEINE	NETE:
6 km/uur.

kANAAL	VAN	pLASSENDALE	NAAr	NIEUwpOOrT:
5 km/uur.

kANAAL	VAN	IEpEr	NAAr	DE	IjzEr:
7 km/uur.

kANAAL	VAN	NIEUwpOOrT	NAAr	DUINkErkEN:
7 km/uur.

LOkANAAL:
7 km/uur.
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IjzEr:
7 km/uur.

VErbINDINgSkANAAL	VAN	gENT:
12 km/uur voor vaartuigen met diepgang van 1 meter of minder;
9 km/uur voor vaartuigen met een diepgang van 1,01 meter tot 2 meter.

bOVEN-zEEScHELDE:
15 km/uur voor vaartuigen met een breedte van minder dan 2,50 meter;
12 km/uur voor vaartuigen met een breedte vanaf 2,50 meter; 
Scheepvaartbericht 9/2 d.d. 27 februari 2008 geeft de snelvaartvakken weer die van toepassing 
zijn op de Boven-Zeeschelde.

De aandacht van de schipperij wordt erop gevestigd dat ter hoogte van de verschillende veer-
diensten de snelheid van de schepen derwijze dient te worden verminderd dat bij het voorbij 
varen geen hinderlijke golfslag of enig gevaar voor de veerdienst wordt veroorzaakt.
Aan de verschillende veerdiensten zijn signalisatieborden op de oevers geplaatst waarmee een 
snelheidsbeperking en een verbod tot veroorzaken van golfslag wordt opgelegd.

DUrmE:
Niet beperkt stroomafwaarts de Hammebrug (max.60 km/uur).
Ter hoogte van de veerdienst dient de snelheid van de schepen derwijze te worden verminderd 
dat bij het voorbij varen geen hinderlijke golfslag of enig gevaar voor de veerdienst wordt veroor-
zaakt.
Aan de veerdienst zijn signalisatieborden op de oevers geplaatst waarmee een snelheidsbeper-
king en een verbod tot veroorzaken van golfslag wordt opgelegd.

rUpEL:
Niet beperkt (max. 60 km/uur).
Ter hoogte van de verschillende veerdiensten dient de snelheid van de schepen derwijze te 
worden verminderd dat bij het voorbij varen geen hinderlijke golfslag of enig gevaar voor de veer-
dienst wordt veroorzaakt. Aan de verschillende veerdiensten zijn signalisatieborden op de oevers 
geplaatst waarmee een snelheidsbeperking en een verbod tot veroorzaken van golfslag wordt 
opgelegd.

bENEDEN-NETE:
15 km/uur voor vaartuigen met een diepgang van 1 meter of minder;
12 km/uur voor vaartuigen met een diepgang van 1,01 meter tot 2 meter;
niet beperkt stroomafwaarts de wegbrug in Walem (max. 60 km/uur).

bOUDEwIjNkANAAL:
7,2 km/uur.

zEEkANAAL	brUSSEL-ScHELDE:
18 km/uur voor vaartuigen met een diepgang van minder dan 1,50 m;
12 km/uur voor vaartuigen met een diepgang van 1,50 m tot minder dan 3 m;
10,5 km/uur voor vaartuigen met een diepgang van 3 m tot minder dan 4 m;
9 km/uur voor vaartuigen met meer dan 4 m diepgang.
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gEmEENScHAppELIjkE	mAAS	IN	LImbUrg:
Snelvaren
1. Een schip mag niet varen met een grotere snelheid dan 16 km/u ten opzichte van de oever.
2. In afwijking van het vorige mag een schip varen met een grotere snelheid dan 16 km/u ten 

opzichte van de oever in het volgende vak: 
- nabij Kinrooi: tussen km 59.500 en km 61.500.

3. De bevoegde autoriteit kan het vak in punt 2 wijzigen. Een dergelijke wijziging verbindt niet 
eerder dan nadat zij door middel van een bekendmaking is afgekondigd.

Waterskiën
1. Een snelle motorboot moet zodanig varen en een waterskiër moet zich zodanig gedragen dat 

geen hinder of gevaar voor andere gebruikers van de vaarweg of de aanhorigheden ervan kan 
worden veroorzaakt.

2. Het is verboden met de motor van een snelle motorboot onnodige geluidshinder te veroorza-
ken, of deze motor onnodig lang of zonder redelijk doel in werking te houden.

3. In bovenvermeld vak namelijk nabij Kinrooi tussen km 59.000 en 61.500, is het verboden met 
een grotere snelheid te varen dan 16 km/u: 
- voor tien uur ‘s morgens 
– na zonsondergang 
– binnen een afstand van 20 meter uit de oever 
– binnen een afstand van 50 meter van een aanleginrichting 
– in de nabijheid van een sportevenement, een waterfeest of een soortgelijke gebeurtenis 
– bij een zicht van minder dan 150 meter

4. Waterskiën is uitsluitend toegestaan op het vak nabij Kinrooi, tussen km 59.500 en 61.500.

Plankzeilen,	zwemmen	en	duiken.
In bovenvermeld vak is het verboden te varen met een zeilplank, dan wel te zwemmen of te 
duiken.

Stiltezone	voor	sportvisser.
Een motorschip mag niet varen binnen 20 meter uit de linkeroever in het vak tussen km 57.000 
en km 59.500.

Verboden	activiteiten.
Het is verboden zich boven de vaarweg door de lucht te laten voortbewegen.
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bIjLAgE	IV

VAkkEN	VAN	DE	ScHEEpVAArTwEgEN	wAAr	pLEzIErbOTEN	mET	

HOgE	SNELHEID	mOgEN	VArEN,	EN	DE	pErIODEN	EN	UrEN	TIjDENS	

DEwELkE	DEzE	VAArT	IS	TOEgELATEN

wATErwEgEN	EN	zEEkANAAL	NV	
Vanaf 1 maart 2008 zijn de ondervermelde snelvaartvakken bij het agentschap Waterwegen en 
Zeekanaal NV van toepassing:

WaterWeg Nr VaK

boven-Schelde	 � Vanaf	bossuit	(monding	kanaal	bossuit	–kort-
rijk)	tot	afwaarts	de	brug	Avelgem	–	Escanaffles	
en	dit	over	een	afstand	van	��00	meter;

� Vanaf	�	km	afwaarts	de	sluis	in	kerkhove	tot	�	
km	afwaarts	deze	sluis	en	dit	over	een	afstand	
van	�000	m;

� Vanaf	Lotharingenbrug	in	Ename	tot		
�00	meter	opwaarts	de	sluis	in	Asper	en	dit	
over	een	afstand	van	�0	km;		

� Vanaf	gaverebrug	tot	�00	m	opwaarts	de	stuw	
b�	in	zwijnaarde	en	dit	over	een	afstand	van	
�0	km;

kanaal	van	gent	
naar	Oostende

� Tussen	de	bierstalbrug	in	Lovendegem	en	de	
Durmebrug	in	merendree;

� Tussen	de	zwaaikom	in	Aalter	en	de	verbinding	
van	de	landtong	(tussen	de	oude	kanaalarm	
en	het	nieuw	kanaal)	met	de	rechteroever	in	
beernem;

� zone	voorbehouden	voor	de	jet-sport;
Tussen	de	ringvaart	om	gent	en	de	bierstal-
brug	op	het	grondgebied	Lovendegem;

ringvaart	om	
gent

� Van	de	Ottergembrug	w��	tot	de	wegbrug	w�/S�	
in	St.	Denijs-westrem;	

Afleidingskanaal	
der	Leie

� Tussen	het	stroomafwaartse	uiteinde	van	de	
kaaimuur	op	rechteroever	in	Deinze	en	de	
wegbrug	in	Landegem;	
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Leie	(belgisch	
gedeelte)

�0 Het	vak	begrepen	tussen	��00	meter	opwaarts	
en	�00	meter	opwaarts	de	brug	in	wervik	en	
dit	over	een	afstand	van	��00m;

�� Het	vak	begrepen	tussen	het	viaduct	van	de	
ring	kortrijk-Harelbeke	en	de	kuurnebrug	in	
Harelbeke;

�� Afwaarts	het	pompstation	in	Ooigem	over	een	
afstand	van	���0	meter;

�� zone	voorbehouden	voor	de	jet-sport;
Het	vak	begrepen	tussen	��00	meter	opwaarts	
en	�00	meter	opwaarts	de	brug	van	St.	Eloois-
Vijve	en	dit	over	een	afstand	van	��00m;	

kanaal	van	
roeselare	naar	
de	Leie

�� Tussen	de	vaste	brug	“Schaapsbrug”	in	roese-
lare-rumbeke	en	de	zwaaikom	in	Izegem;

�� Tussen	de	wantebrug	in	Ingelmunster	tot		
�0	meter	opwaarts	de	sluis	in	Ooigem;

kanaal	van	
kortrijk	naar	
bossuit

�� De	zone	tussen		de	brug	in	moen	tot	
�00	meter	afwaarts	de	sluis	bossuit	en	dit	over	
een	afstand	van	��00m;	

boven-zee-
schelde

�� De	zone	tussen	��00	m	afwaarts	het	veer	
Appels-berlare	en	�00	m	opwaarts	de	Dender-
monding;

�� Vanaf	�00	m	stroomafwaarts	de	Dender-
monding	tot	de	beneden-zeeschelde,	met	
uitzondering	van	volgende	�	vakken:	
Tussen	de	kil	van	mariekerke	en	�000	m	
afwaarts;
Tussen	�00	m	en	��00	m	afwaarts	de	veerstei-
ger	in	weert;

�� Tussen	de	kil	van	mariekerke	en	�000	m	
afwaarts	(langs	rechteroever,	zone	in	breedte	
beperkt	tot	�0	m);

�0 Tussen	�00	m	en	��00	m	afwaarts	de	veer-
steiger	in	weert	(langs	rechteroever,	zone	in	
breedte	beperkt	tot	�0	m);

Durme �� Stroomafwaarts	de	brug	in	Hamme;
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rupel �� ganse	lengte;

beneden-Nete �� Stroomafwaarts	de	autosnelwegbrug	in	walem;

Dok	van	Vil-
voorde

�� Tussen	�00	meter	van	de	ophaalbrug	die	
toegang	geeft	tot	het	dok	en	�00	meter	van	het	
uiteinde	van	het	dok;

buiten	de	paaitijd	van	de	vissen	!

zeekanaal	brus-
sel-Schelde

�� Vanaf	�00	m	afwaarts	de	brug	in	Vilvoorde		
(kaaimuur	meysmans)	tot	aan	de	Verbrande	
brug	vanaf	de	splitsing	van	het	zeekanaal	met	
de	oude	arm	naar	klein-willebroek	(afwaartse	
zijde	van	de	kade	belgian	Scrap	terminal)	tot	
aan	de	splitsing	oude	en	nieuwe	kanaalarm	
(kade	Hellegat);

�� Langs	de	kaaimuur	meysmans	(�00	m	afwaarts	
de	brug	in	Vilvoorde);

De maximum toegelaten snelheid bedraagt bij wijze van proef 60km/uur.  
Bij het kruisen van een varend, lossend of gemeerd schip zal de snelheid verminderd worden tot 
10 km/u. De nodige signalisatie wordt aangebracht om de bedoelde zones af te bakenen. 
Art. 9.07 van het Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren dient ten 
allen tijde nageleefd te worden.  Voor wat de snelvaartvakken op het zeekanaal Brussel – Schelde 
betreft wordt de aandacht gevestigd op het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van 
het scheepvaartreglement voor het kanaal Brussel – Schelde dd 18 november 2005, artikel 9  en 
op het Reglement betreffende het zeekanaal Van Brussel naar de Rupel en de haveninrichtingen 
van Brussel (KB dd 18 augustus 1975), artikel 31.
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NV	DE	ScHEEpVAArT

ALbErTkANAAL
Gedurende	het	ganse	jaar	tijdens	de	scheepvaarturen	(zie	bijlage	II):
• tussen de brug in Vroenhoven (km 22.509) en de verbindingskom in Briegden, deze kom  

volledig inbegrepen (km 28.730);
• tussen de brug in Zutendaal (km 37.133) en de fictieve lijn lopende 

over de opwaartse uiteinden van de dukdalven en de steiger van de sluis in Genk (afstands-
punt 40.991) en de brug over de toegangsgeul naar de kolenhaven in Genk (km 40.700);

• tussen de ingang van de jachthaven in Hasselt (km 52.275) en de brug in Lummen (km 
63.675) het dok in Hasselt en het dok in Lummen niet inbegrepen;

• tussen de brug in Bergingen (km 67.174) en het afwaarts uiteinde van de zwaaikom van het 
dok in Tessenderlo (km 71.917);

• tussen de brug in Eindhout (km 83.394) en een punt gelegen 1000 meter opwaarts de sluis in 
Olen (km 94.775);

• tussen een punt gelegen 700 meter afwaarts de spoorbrug in Herentals-West (km 100.603) 
en de wegbrug in Oelegem-Broechem (km 115.045).

Gedurende	het	ganse	jaar	vanaf	11.00	uur	tot	het	sluitingsuur	van	de	scheepvaart	(zie	
bijlage	II):
• tussen de brug in Lummen (km 63.675) en de brug in Beringen (km 67.174).

zUID-wILLEmSVAArT
A.	Gedurende	het	ganse	jaar:
• tussen het opwaarts uiteinde van de kom in Lanklaar (km 15.563) en de benedenwaartse 

verbinding met de as van de oude arm in Lanklaar (km 17.570);
• tussen de zwaaikom in Neeroeteren genoemd “de tonnen” (km 22.000) en het afwaarts 

uiteinde van het eilandje in Neeroeteren-Berg (km 23.428);
• tussen het afwaarts uiteinde van de kom in Bree (afstandspunt 32.821) en een punt gelegen 

op 500 meter afwaarts van de kom genoemd “haven van Beek” (afstandspunt 35.000).
B.	Van	13.00	uur	tot	19.00	uur	op	alle	zaterdagen,	zon-	en	wettelijke	feestdagen	en	
gedurende	de	ganse	maand	juli:
• tussen de benedenwaartse verbinding met de as van de oude arm in Lanklaar (km 17.570) en 

de zwaaikom in Neeroeteren genoemd “de tonnen” (km 22.200).

kANAAL	VAN	bOcHOLT	NAAr	HErENTALS
Gedurende	het	ganse	jaar	tijdens	de	scheepvaarturen	(zie	bijlage	II)
• tussen de brug in Geel-ten-Aart (km 44.300) en de grondduiker van de Seggenloop  

(km 46.161).

kANAAL	VAN	DESSEL	NAAr	kwAADmEcHELEN
Gedurende	het	ganse	jaar	tijdens	de	scheepvaarturen	(zie	bijlage	II):
• Tussen het punt gelegen op 60 meter ten zuiden van de kom in Dessel (afstandspunt 0.158) 

en de brug 3 in Mol Rauw (afstandspunt 3.120).
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bIjLAgE	V

lijst VaN Het mariFooNNet

WaterWeg Plaats
WerK- 
KaNaal

CoNtaCt-
KaNaal

zeekanaal	brussel-Schelde

zeesluis	wintam �� �0

Spoorbrug	ruisbroek �0

Sluis	klein	willebroek �� �0

willebroek	boulevardbrug �0

willebroek	Ijzeren(spoorweg)brug

willebroek	Vredesbrug

�0

�0

Tisselt	ringbrug �0

Tisselt	brielenbrug �0

kapelle	op	den	bos	jan	bogaertsbrug �0

Sluis	zemst ��

Hefbrug	Humbeek	Sas	 �0

grimbergen	Verbrande	brug �0

Hefbrug	Vilvoorde �0

budabrug �0	

kanaal	naar	charleroi	

Sluis	in	molenbeek �0	 �0

Sluis	in	Anderlecht �0	 �0

Sluis	in	ruisbroek	(St.	pieters	Leeuw) �0 �0

Sluis	in	Lot �0 �0

Sluis	in	Halle �0 �0

Sluis	in	Lembeek �0 �0

Ittre ��

gosselies �� �0

ronquières	(Hellend	Vlak) �0 �0

marchienne �0 �0

Viesville �� �0
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WaterWeg Plaats
WerK- 
KaNaal

CoNtaCt-
KaNaal

Dender

Sluis	in	Dendermonde �0 �0

Sluis	in	Denderbelle �0 �0

Sluis	in	Aalst �0 �0

kanaal	Nimy-blaton-	
peronnes

peronnes	� �� �0

peronnes	� �0 �0

kanaal	van	pommeroeul	
naar	condé

pommeroeul �0

centrumkanaal

Obourg �0

Havré ��

Strépy-Thieu �0

Samber

Solre	s/S �0 �0

monceau	s/S ��

marcinelle ��

montignies	s/S �0

roselies ��

Auvelais ��

mornimont �0

Floriffoux ��

Salzinnes ��
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WaterWeg Plaats
WerK- 
KaNaal

CoNtaCt-
KaNaal

maas

Ivoz-ramet ��

Ampsin-Neuville ��

Andenne-Seilles ��

grands	malades ��

La	plante �0

Talifer ��

rivière �� �0

Hun �� �0

Houx ��

Dinant ��

Anseremme �� �0

waulsort �0

Hastière �� �0

kanaal	van	plassendale	
naar	Nieuwpoort

Sluis	in	plasendale �0 �0

St-jorissluis	in	Nieuwpoort �0 �0

gravensluis	in	Nieuwpoort �0 �0

beweegbare	bruggen �0 �0

kanaal	van	Nieuwpoort	
naar	Duinkerken

Veurnesluis	in	Nieuwpoort �0 �0

Sluis	in	Veurne �0 �0

beweegbare	bruggen �0 �0

kanaal	van	Lo
Fintelesluis	 �0 �0

beweegbare	bruggen �0 �0

kanaal	van	Ieper	naar	
de	Ijzer

boezingesas �0 �0

boezingedorp �0 �0

Ijzer
Tervaetenbrug �0

knokkebrug �0 �0

boudewijnkanaal

Vandammesluis �� ��

Spoorwegbrug	in	Dudzele �� ��

Herdersbrug	in	Dudzele �� ��

Verbindingssluis	in	brugge �� ��



��

WaterWeg Plaats
WerK- 
KaNaal

CoNtaCt-
KaNaal

kanaal	van	gent	naar	
Oostende

Sas	Slijkens	 �0	of	�0 ��

kruispoortbrug	(doortocht	brugge)+Steenbruggebrug+	
moerbruggebrug	en	Nieuwegebrug	

�� �0

plassendalebrug	 �0 �0

Dammepoortsluis	in	brugge �� �0

coupurebrug	 ��

boven-Schelde

Sluis	in	Asper �0 �0

Sluis	in	Oudenaarde �0 �0

Oudenaarde	hebrug	� �0 �0

Sluis	in	berchem	(kerkhove) �0 �0

Sluis	in	Herinnes ��

Sluis	in	kain �0

brug	Notre	–	Dame	Doornik �0

kanaal	van	bossuit	naar	
kortrijk

Sluis	in	bossuit �0 �0

Leie

Sluis	in	moen �0 �0

Sluis	in	zwevegem �0 �0

Tolpoortbrug	in	Deinze �0 �0

Sluis	in	St.baafs-Vijve �� �0

sluis	in	Harelbeke �0 �0

kortrijk	(doortocht) �0 �0

sluis	in	menen �0 �0

Sluis	in	komen ��

Afleidingskanaal	van	de	
Leie

Sluis	in	Schipdonk �0 �0

kanaal	van	roeselare	naar	
de	Leie

sluis	in	Ooigem �� �0

kanaal	van	gent	naar	
Terneuzen

zelzatebrug �� �0/��

meulestedebrug �0 �0/��/��

muidebrug �0 ��

Tolhuissluis	in	gent	 �0 ��
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WaterWeg Plaats
WerK- 
KaNaal

CoNtaCt-
KaNaal

Haven	van	gent

Schip-schip ��

Aanmelding	havenbedrijf ��

Aan-en	afmeren �	of	�

Algemene	informatie �

Verbindings-kanaal	in	
gent

wondelgembrug �0

kanaal	van	Leuven	naar	
de	Dijle

zennegatsluis �0	 �0

battelsluis �0	 �0

boortmeerbeek �0	 �0

kampenhoutsas �0	 �0

Tildonk	(sas) �0	 �0

centrale	bedieningspost	kampenhout	en	beweegbare	
bruggen

�0	 �0

beneden-Dijle benedensluis	in	mechelen �0 �0

Albertkanaal

brug	Dok	merksem �0 �0

Sluis	in	wijnegem �0 �0

Sluis	in	Olen �0	 �0

Sluis	in	kwaadmechelen �0	 �0

Sluis	in	Hasselt �0 �0

Sluis	in	Diepenbeek ��	 �0

Sluis	in	genk �0 �0

Lanaye ��

Vivegnis	(ontvangstkantoor) ��

zuid-willemsvaart
Sluis	bocholt �0 �0

Sluis	Lozen �� �0

kanaal	van	bocholt	naar	
Herentals

Sluis	�	Lommel �0 �0

sluis	�	mol �0 �0

Sluis	�	Dessel �0 �0

Sluis	�0	Herentals �0 �0

kanaal	van	briegden	naar	
Neerharen

Sluis	Lanaken �0 �0

Sluis	Neerharen �� �0
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WaterWeg Plaats
WerK- 
KaNaal

CoNtaCt-
KaNaal

kanaal	van	Dessel	over	
Turnhout	naar	Schoten

brug	�	Turnhout �0 �0

Sluis	�	rijkevorsel �0 �0

Sluis	�0	Schoten �0 �0

Netekanaal
Sluis	in	Duffel �� �0

Sluis	in	Viersel �� �0

ringvaart	om	gent
Sluis	in	merelbeke �0 �0

Sluis	in	Evergem �0 �0

Haven	van	Antwerpen

Straatsburgdok �0 �0

Lillobrug �� ��

Londebrug �� ��

petroleumbrug �� ��

Oosterweelbrug �� ��

wilmarsdonkbrug �� ��

Noordkasteelbrug �� ��

Siberiabrug �� ��

mexicobrug �� ��

Dokmeester	-kaai	�0� �� ��

Antwerpen	haven	-	door-
vaart

Schip-Schip ��

Schip-Schip ��

Noordlandbrug	Schelde-rijnverbinding � �0

Straatsburgdok �0

Asiadok	via	Straatburgdok �0

Aan-	en	afmeren

rede	linkeroever	–	Scheldesteigers ��

Scheldekaaien ��

petroleuminrichtingen-Schelde ��

Scheldecontainerterminal ��

Deurganckdok ��

willemdok ��
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WaterWeg Plaats
WerK- 
KaNaal

CoNtaCt-
KaNaal

kust

zeebrugge	port	control	(mbz) ��

zeebrugge	Vandammesluis ��

Traffic	centre	zeebrugge ��

Traffic	centre	wandelaar ��

Traffic	centre	wandelaar	Approach �0

Nieuwpoort	port	control �

Oostende	port	control �

Oostende	mercatorsluis ��

Oostende	Vissersluis �0

Oostende	Demeysluis �0

zeeschelde

Temsebrug �0 �0

zandvlietsluis	coördinatie �� ��

zandvlietsluis �� ��

berendrechtsluis �� ��

Van	cauwelaertsluis �� ��

boudewijnsluis �� ��

kallosluis �� ��

royersluis �� ��

kanaal	van	monsin monsin ��

rupel
Spoorbrug	boom �0

baanbrug	boom �0
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bIjLAgE	VI
TELEFOONNUMMERS	VAN	SLUIZEN	EN	BEWEEGBARE	BRUGGEN

KaNaal VaN geNt Naar terNeuZeN (BelgisCH gedeelte)

zelzatebrug 0�-���	��	��

meulestedebrug 0�-���	��	�0

muidebrug 0�-���	��	�0

Tolhuissluis	in	gent	 0�-���	��	��

Veer	Langerbrugge 0�-���	��	��

Veer	Terdonk 0�-���	0�	�0

moerVaart eN durmeKaNaal (oPWaarts dam iN loKereN)

beweegbare	bruggen:	 Overledebrug 0���-�0	��	��

	 Daknambrug 0���-�0	��	��

leie (BelgisCH gedeelte)

Tolpoortbrug	in	Deinze 0�-���	��	��

Sluis	in	Astene 0�-���	�0	��

Sluis	in	St.	baafs-Vijve 0��-�0	��	��

Sluis	in	Harelbeke 0��-��	��	��

kortrijk	doortocht
0��-��	��	�0
0��-�0	��	�0

Sluis	in	menen 0��-��	��	��

aFleidiNgsKaNaal der leie

Sluis	in	knokke-Heist	(uitwatering) 0�0-��	��	�0

Sluis	in	balgerhoeke 0�-���	�0	��

Sluis	in	Schipdonk
0�-���	�0	��
0�����	��	��

KaNaal VaN geNt Naar oosteNde

Sas	Slijkens 0��-��	�0	��

plassendalebrug 0��-��	�0	��

kruispoortbrug	(doortocht	brugge) 0�0-��	��	��

Dammepoortsluis	in	brugge 0�0-��	��	��

moerbrugge



��

riNgVaart om geNt

Sluis	in	merelbeke 0�-��0	��	��

Sluis	in	Evergem 0�-���	0�	��	

Lousbergbrug
0���-��	��	0�
(mobiele	ploeg)

wondelgemstraatbrug	
(via	meulestedebrug)

0�-���	��	�0

deNder

bilhee waals	gewest 0��-��	��	��

rebaix waals	gewest 0��-��	��	��

papignies waals	gewest 0��-��	��	��

Lessines	pont	Levis waals	gewest 0��-��	��	��

Lessines waals	gewest 0��-��	��	��

Deux-Acren waals	gewest 0��-��	��	��

Sluis	in	geraardsbergen	en	beweegbare	
bruggen	in	doortocht	geraardsbergen

0���-�0	��	��

Sluis	in	Idegem 0���-��	��	0�

Sluis	in	pollare 0���-��	��	��

Sluis	in	Denderleeuw 0���-��	��	��

Sluis	in	Teralfene 0���-��	�0	��

Sluis	in	Aalst 0���-	��	�0	��

beweegbare	bruggen	in	doortocht	Aalst	en	
in	Erembodegem 0���-�0	��	��

Sluis	in	Denderbelle 0���-��	��	��

Sluis	in	Dendermonde
0��-��	��	��
0���-��	��	��

BoVeN-sCHelde (BleHaries – merelBeKe)

Antoing waals	gewest 0��-��	��	��

pont	Notre-Dame	Tournai waals	gewest 0��-��	��	��

kain	(Doornik) waals	gewest 0��-��	�0	��

Spiere	Herinnes waals	gewest 0��-��	��	��

Sluis	in	berchem-kerckhove 0��-��	�0	��

Oudenaarde	Hefbrug	� 0��-��	��	��

Sluis	in	Oudenaarde 0��-��	��	0�

Sluis	in	Asper 0�-���	��	��

merelbeke 0�-��0	��	��

buiten	diensturen
0�-��0	��	��
0�-��0	��	��



�0

KaNaal VaN roeselare Naar de leie

Sluis	in	Ooigem 0��-��	��	��

KaNaal VaN Bossuit Naar KortrijK

Sluis	in	bossuit 0��-��	��	��

Sluis	in	moen 0��-��	��	��

Sluis	in	zwevegem 0��-��	��	��

Sluis	nr.	�	in	kortrijk	–	sluis	�-�0
0��-��	��	��
0���-��	��	0�

kortrijk	sluis	��	
0��-��	��	��
0���-��	��	0�

KaNaal VaN PlasseNdale Naar NieuWPoort

Sluis	in	plassendale 0��-��	�0	��

St.	jorissluis	in	Nieuwpoort 0��-��	��	��

gravensluis	in	Nieuwpoort 0��-��	�0	�0

KaNaal VaN NieuWPoort Naar duiNKerKeN + ijZer

Veurnesluis	in	Nieuwpoort 0��-��	�0	�0

Sluis	in	Veurne 0��-��	�0	0�

KaNaal VaN lo

Fintelesluis 0��-��	�0	��

KaNaal VaN iePer Naar de ijZer 

boezinge	Sas 0��-��	��	��

boezinge	Dorp 0��-��	��	0�

ZeesCHelde

Temsebrug 0�-���	0�	��

zandvliet	Havendienst	VTS 0�-���	��	��

zandvlietsluis
berendrechtsluis

gezamenlijke	bediening 0�-���	��	��

Van	cauwelaertsluis
boudewijnsluis

gezamenlijke	bediening
0�-���	�0	�0	
0�-���	�0	��

kallosluis 0�-���	��	��

royersluis
0�-���	��	��	
0�-���	0�	��

kattendijksluis buiten	gebruik



��

BeNedeN-dijle

benedensluis	in	mechelen 0��-�0	��	��
0���-��	��	��

NeteKaNaal

Sluis	in	Duffel 0��-��	0�	��

Sluis	in	Viersel 0�-���	��	��

alBertKaNaal

Drug	dok	merksem 0�-���	��	��

Sluis	in	wijnegem 0�-���	��	��

Sluis	in	Olen 0��-��	0�	��

Sluis	in	kwaadmechelen 0��-��	��	��

Sluis	in	Hasselt 0��-�0	��	�0

Sluis	in	Diepenbeek 0��-��	��	��

Sluis	in	genk 0��-��	��	�0

KaNaal VaN BoCHolt Naar HereNtals

Sluis	�	Lommel 0��-��	�0	��

Sluis	�	mol 0��-��	�0	0�

Sluis	�	mol 0��-��	�0	��

Sluis	�	Dessel 0��-��	00	�0

Sluis	�	Dessel 0��-��	��	��

Sluis	�	mol 0��-��	�0	��

Sluis	�	geel 0��-��	��	��

Sluis	�	geel 0��-��	�0	��

Sluis	�	geel 0��-��	��	��

Sluis	�0	Herentals 0��-��	��	��



��

KaNaal VaN dessel oVer turNHout Naar sCHoteN

brug	�	Turnhout 0��-��	��	��

brug	�	Turnhout 0��-��	��	��

brug	�	in	beerse 0��-��	��	0�

brug	�	beerse 0��-��	0�	��

Sluis	�	rijksevorsel 0�-���	��	��

brug	�	rijkevorsel 0�-���	0�	��

brug	�	St.-Lenaerts 0�-���	��	��

Sluis	�	brecht 0�-���	��	��

Sluis	�	Schoten 0�-���	��	��

Sluis	�0	Schoten 0�-���	��	��

brug	��	Schoten 0�-���	��	��

KaNaal VaN BriegdeN Naar NeerHareN

Sluis	in	Lanaken 0��-��	��	��

Sluis	in	Neerharen 0��-��	��	��

Zuid-WillemsVaart

Sluis	��	in	bocholt	(Lozen) 0��-��	�0	��

Sluis	��	in	bocholt 0��-��	��	��

ZeeKaNaal Brussel-sCHelde

Havenkapiteindienst 0�	��0	��	��

zeesluis	wintam 0�-��0	��	��

Spoorbrug	ruisbroek 0�-���	��	��

willebroek	boulevardbrug 0�-���	0�	0�

willebroek	Ijzeren(spoorweg)brug 0�-���	��	��

Tisselt	Expresweg 0�-���	�0	��

Tisselt	brielenbrug 0�-���	�0	0�

kapelle	op	den	bos	jan	bogaertsbrug 0��-��	��	��

Sluis	zemst 0�-��0	��	��

Hefbrug	Humbeek	sas 0�-���	��	��

grimbergen	Verbrande	brug 0�-���	��	��

Hefbrug	Vilvoorde 0�-���	��	��

budabrug brussels	gewest 0�-���	0�	��

brussel	Havendienst brussels	gewest 0�-���	��	��



��

KaNaal Naar CHarleroi 

marchienne-au-pont	-	sluis	� waals	gewest 0��-��	��	0�

gosselies	–	sluis	� waals	gewest 0��-��	��	��

Viesville	–	sluis	� waals	gewest 0��-��	��	��

ronquières	(Hellend	Vlak) waals	gewest 0��-��	��	��

Ittre	–	sluis	� waals	gewest 0��-��	��	�0

Lembeek	–	sluis	� 0�-���	0�	��

Halle	–	sluis	� 0�-���	��	��

Lot	–	sluis	� 0�-���	��	��

ruisbroek	(St.pieters-Leeuw)–sluis	� 0�-���	��	��

Anderlecht	–	sluis	�0 brussels	gewest 0�-���	��	��

molenbeek	–	sluis	�� brussels	gewest
0�-���	��	��
0�-���	��	��

KaNaal VaN leuVeN Naar de dijle

zennegatsluis 0��-��	��	��

centrale	bedieningspost	kampenhout
0��-��	��	��
0��-��	��	��

battelsluis	-	battelbrug 0��-��	��	�0

plaisancebrug 0��-��	��	��

colomabrug 0��-��	��	�0

Hofstadebrug 0��-��	��	��

Schiplakenbrug 0��-��	0�	��

boortmeerbeekbrug 0��-��	��	�0

boortmeerbeeksluis 0��-��	��	��

kampenhoutsluis 0��-�0	��	��

Tildonkbrug 0��-�0	��	��

Tildonksluis 0��-�0	��	��

wijgmaalbrug 0��-��	��	��

wilselebrug 0��-��	��	��

BoudeWijNKaNaal

Spoorwegbrug	in	Dudzele 0�0-��	��	��

Herdersbrug	in	Dudzele 0�0-��	��	��

boudewijnsluis	in	brugge 0�0-��	��	��



��

Kust

zeebrugge	port	control	(mbz) 0�0-��	��	��

Oostende	mercatorsluis 0��-�0	��	��

Demeysluis 0��-��	��	��

Vandammesluis 0�0-��	��	��

aNtWerPeN HaVeN

Lillobrug 0�-���	��	0�

Londenbrug 0�-���	��	0�

petroleumbrug 0�-���	��	��

Oosterweelbrug
wilmarsdonkbrug

0�-���	0�	��

Noordkasteelbrug 0�-���	��	��

Siberiabrug 0�-���	��	��

mexicobrug 0�-���	��	0�

Dokmeester	-	kaai	�0� 0�-���	0�	�0

KaNaal VaN de ourtHe

grosses-batte waals	gewest 0�-���	0�	��

rivage-en-pot waals	gewest 0�-���	0�	��

KaNaal moNsiN

Sluis	in	monsin waals	gewest 0�-���	��	��

KaNaal NimY-BlatoN-PeroNNes

péronnes	les	Antoing/aubry	–	sluis	� waals	gewest 0��-��	��	��

péronnes	–	sluis	� waals	gewest 0��-��	��	��

kANAAL	bLATON-ATH

Echelle	de	blaton	–	sluis	�� waals	gewest 0��-��	��	��

Stambruges	–	sluis	�0 waals	gewest 0��-��	��	��

Echelle	de	Ath–sluis	��-�� waals	gewest 0��-��	��	��

beloeil-sluis	�� waals	gewest 0��-��	��	��

Echelle	de	Ladeuze-sluis	��-�� waals	gewest 0��-��	��	��

maffle-sluis	��-�� waals	gewest
0��-��	��	��
0��-��	��	��

blaton	sluis	�-� waals	gewest 0��-��	��	��

granglise	sluis	�-�-� waals	gewest 0��-��	��	��



��

HistorisCH CeNtrumKaNaal

ASc.�	Houdeng-goegnies waals	gewest 0��-��	��	��

ASc.�	Houdeng-Aimeries waals	gewest 0��-��	��	��

ASc.�	Str�py-bracquegnies waals	gewest 0��-��	��	�0

ASc.�	Thieu waals	gewest 0��-��	��	��

Thieu	–	sluis	� waals	gewest 0��-��	�0	��

CeNtrumKaNaal

Obourg-warongs waals	gewest 0��-��	��	��

Havré waals	gewest 0��-��	��	��

Stréphy-Thieu	ASc.b�0T. waals	gewest 0��-��	��	�0

KaNaal VaN Pommeroeul Naar CoNde (BelgisCH gedeelte)

pommeroeul waals	gewest 0��-��	��	��

Hensies waals	gewest 0��-��	��	��

KaNaal VaN laNaYe

Lanaye	n°�	(klein	sas	links) waals	gewest 0�-���	��	��

Lanaye	n°�	(klein	sas	rechts) waals	gewest 0�-���	��	��

samBer (marCiNelle-Namur)

montignies-sur-Sambre waals	gewest 0��-��	��	��

roselies waals	gewest 0��-��	��	��

Auvelais waals	gewest 0��-��	��	��

marcinelle waals	gewest 0��-��	��	��

mornimont waals	gewest 0��-��	��	��

Floriffoux waals	gewest 0��-��	0�	��

Salzinnes-Namur waals	gewest 0��-��	��	0�

samBre (erQueliNNes-marCiNelle)

Solre	s/S–sluis	� waals	gewest 0��-��	��	�0

La	buissière–sluis	� waals	gewest 0��-��	��	��

Fontaine	Valmont–sluis	� waals	gewest 0��-��	0�	��

Lobbes–sluis	� waals	gewest 0��-��	0�	��

Thuin–sluis	� waals	gewest 0��-��	0�	��

grand	courant–sluis	� waals	gewest 0��-��	0�	��

Trou	d’Aulnes–sluis	� waals	gewest 0��-��	0�	��

Abbaye	d’Aulne–sluis	� waals	gewest 0��-��	��	��

Landelies–sluis	� waals	gewest 0��-��	��	��

monceau/S/S–sluis	�0 waals	gewest 0��-��	��	��



��

maas (agimoNt-luiK)

Hastière-sluis	� waals	gewest 0��-��	��	��

waulsort-sluis	� waals	gewest 0��-��	��	��

Anseremme-sluis	� waals	gewest 0��-��	��	��

Dinant-sluis	� waals	gewest 0��-��	��	��

Houx-sluis	� waals	gewest 0��-��	��	0�

Hun-sluis	� waals	gewest 0��-��	��	0�

rivière-sluis	� waals	gewest 0��-��	��	0�

Tailfer-sluis	� waals	gewest 0��-��	00	��

La	plante-sluis	� waals	gewest 0��-��	��	0�

grand	malades-sluis	�0 waals	gewest 0��-�0	0�	��

Andenne-Seilles waals	gewest 0��-��	��	��

Ampsin-Neuville waals	gewest 0��-��	��	��

Ivoz-ramet waals	gewest 0�-���	��	��



��



��

bIjLAgE	VII
Beheersgebied	Waterwegen	en	Zeekanaal

Naam WaterWeg tel email WeBsite
VVw	Aalst	vzw Dender Tel:	+��	��	��	��	�� gustaafredant@skynet.be www.vvwaalst.be

werf	Aalst Dender Tel:	+��	���	��	��	�0 de-vloot@skynet.be www.de-vloot.be

VVw	Den	bleek	geraardsbergen Dender Tel:	+��	���	�0	�0	�� info@denbleek.be www.denbleek.be

mechelse	Yachtclub	 Dijle Tel:	+��	���	��	��	�� 	 	www.vpf.be

watersportvereniging	de	Dijlestreek Dijle Tel:	+��	���	��	��	�� bvanthournhout@scarlet.be

Ski	en	bootclub	de	Durme Durme Tel:	+��	���	��	��	�� 	 www.sbdd.be

De	Ijzervaarders	Diksmuide Ijzer Tel:	+��	���	��	��	�0 bestuur@ijzervaarders.be www.ijzervaarders.be

Yachtclub	“Het	Sas” kanaal	Leuven-Dijle	 Tel:	+��	���	��	��	��	 alfons.de.coster�@telenet.be
http://users.telenet.be/	

yachtclubhetsas

VVw	Leuven kanaal	Leuven-Dijle	 Tel:	+��	��	��	�0	�0 hugo.vc@scarlet.be www.vvwleuven.be

Vzw	De	Vloot kanaal	Leuven-Dijle	 Tel:	+��	���	��	�0	�� de-vloot@skynet.be www.de-vloot.be

jachthaven	Veurne
kanaal	Nieuwpoort-

Duinkerken
Tel:	+��	��	��	��	�� infotoerisme@veurne.be www.veurne.be

Izegemse	watersportvereniging	vzw kanaal	roeselare-Leie	 Tel:	+��	���0	��	�� iwv@scarlet.be www.vzw-iwv.be

VpF	Vzw	passantenhaven	brugge	

coupure

kanaal	van	gent	naar	

Oostende
Tel:	+��	���	��	��	�� havens@vpf.be www.vpf.be

beernemse	watersportvereniging	vzw
kanaal	van	gent	naar	

Oostende	
Tel:	+��	���	��	��	�� bestuur@bwsv.be www.bwsv.be

brugse	zeil-	en	Yachtclub
kanaal	van	gent	naar	

Oostende	
Tel:	+��	�0	��	��	�� info@bzyc.be www.bzyc.be

VVw	Flandria	brugge	vzw
kanaal	van	gent	naar	

Oostende	
Tel:	+��	���	��	��	�� info@yachtclubflandria.be www.yachtclubflandria.be

koninklijke	Yacht	club	gent	vzw
kanaal	van	gent	naar	

Terneuzen
Tel:	+��	�	���	��	�0 kycg@skynet.be www.kycg.be

watersport	Vereniging	zelzate	vzw	
kanaal	van	gent	naar	

Terneuzen
Tel:	+��	���	��	��	�� jachthavenzelzate@hotmail.com www.vpf.be

watersport	Vereniging	’T	SAS
kanaal	van	gent	naar	

Terneuzen
Tel:	+��	���	��	0�	�� regetto@pandora.be www.vpf.be

VVw	Ieperlee	vzw
kanaal	van	Ieper	naar	

de	Ijzer	
Tel:	+��	��	�0	��	�0 daniel_deprez@hotmail.com 	www.vpf.be

De	walpoort	gent ketelvaart Tel:	+��	���	��	��	�0 de-vloot@skynet.be www.de-vloot.be

Deinze	Yacht	club	vzw	 Leie Tel:	+��	�	���	�0	�� info@deinzeyachtclub.be 	

motor	Yacht	club	gent	(Leerne) Leie Tel:+��	���	��	��	�� mycg@telenet.be www.motoryachtclubgent.be

gentse	Leie	Vaarders Leie Tel:	+��	�	��0	��	�� info@gentseleievaarders.be www.gentseleievaarders.be

jachthaven	portus	ganda	vzw Leie Tel:	+��	���	��	��	�� portus.ganda@gent.be www.portusganda.be



��

Naam WaterWeg tel email WeBsite
koninklijke	gentse	watersportver-

eniging
Leie Tel:	+��	�	���	��	��	 info@kgwv.be	 www.kgwv.be

motor	Yacht	club	gent	(gent) Leie Tel:	+��	���	����	�� mycg@telenet.be www.motoryachtclubgent.be

VpF	Vzw	passantenhaven	gent	centrum Leie Tel:	+��	���	��	��	�� havenmeester.gent@vpf.be www.vpf.be

VVw	gent-Leie Leie Tel:	+��	�	��0	��	�� info@vvw-gent-leie.be www.gent-leie.be

Leie	Snelvaarders Leie Tel:	+��	�	��0	��	�� yves@lsvgent.be www.lsvgent.be

Vaarcentrum	Drongen Leie Tel:	+��	�	��0	0�	�� vcd@pandora.be	 www.lbwb.be

kuurnse	watersport Leie Tel:	+��	��	��	��	�� 	 	

jachtclub	St	Eloois	Vijve Leie Tel:	+��	��	��	��	0� 	
www.waregem.be/	

jachthaven

VpF	Vzw	passantenhaven	wervik Leie Tel:	+��	��	�0��0� havens@vpf.be www.vpf.be

Antwerpse	Yacht	club
kempisch	dok	

Antwerpen
Tel:	+��	�	���	0�	0� info@antwerpseyachtclub.be

www.antwerpseyacht	

club.be

Vrije	Yacht	club	VYcA
kempisch	dok	

Antwerpen
Tel:	+��	��0	��	��� Vyca.watersport@telenet.be

Sodipa	watersport	vzw	(Lobroekdok) Lobroekdok	Antwerpen Tel:	+��	�	���	��	�� sws@telenet.be
users.telenet.be/	

swslobroekdok

watersportvereniging	Spanjeveer	

mendonk	vzw
moervaart Tel:	+��	�	���	0�	�� wsm@skynet.be 	

VVw	Lokeren moervaart Tel:	+��	�	��0	��	��
toerisme@lokeren.be,	info@

vvw-lokeren.be
www.vvw-lokeren.be

VVw	mendonk moervaart Tel:	+��	���	�0	��	��	 hubert.de.waele@telenet.be www.vvwmendonk.be

watersport	moervaart moervaart Tel:	+�����	�0	��	�� 	 cultuur.wachtebeke.be

Yachtclub	Langelede	wachtebeke moervaart Tel:	+��	���	��	��	�� toetje��@hotmail.com www.vpf.be

zeevissers	mendonk moervaart Tel:	+��	���	��	��	�� roland.lapage@telenet.be www.vpf.be

VVw	Emblem Netekanaal Tel:	+��	���	�0�	��� juliensels@skynet.be 	

VVw	Nete	vzw Netekanaal Tel:	+��	���	���	���
hugo.geudens@stad.antwer-

pen.be
www.vvw.be

VpF	Vzw	passantenhaven	Lier Netekanaal Tel:	+��	���	��	0�	��
mail	havenmeester-lier@

hotmail.com
www.vpf.be

klein-willebroek	Yachtclub
Oude	kanaalarm-klein	

willebroek	(rO)
Tel:	+��	�	���	��	�� cv.de.clerque@skynet.be 	www.vpf.be

rupel	Yacht	club	vzw	
Oude	kanaalarm-klein	

willebroek	(rO)
Tel:	+��	�	���	0�	0� ryac@skynet.be 	www.vpf.be

wSV	Noord beneden-zeeschelde Tel:	+��	�	���	��	0� p.debelie@skynet.be 	

wSV	prosperpolder beneden-zeeschelde Tel:	+��	�00	�0	0�� bob@vp-computers.com
	www.wsvnatuur	

vrienden.be

VVw	Dendermonde boven-zeeschelde Tel:	+��	��	�0	��	�� jokevds@skynet.be

users.telenet.be/vvw-	

dendermonde

Scaldis beneden-zeeschelde Tel:	+��	�	���	��	�� 	 	

Yachting	merelbeke Schelde Tel:	+��	�	���	��	�� sofie.hall@telenet.be www.yachtingmerelbeke.be



�0

Naam WaterWeg tel email WeBsite

jachthaven	Antwerpen	cV beneden-zeeschelde Tel:	+��	���	��	��	��
	jachthaven_linkeroever@

skynet.be

www.jachthaven-	

antwerpen.be

koninklijke	Liberty	Yacht	club	vzw Schelde	(LO) Tel:	+��	�	���	0�	�� klyc@skynet.be www.klyc.be

kloron	Yachting	club	Avelgem	vzw Schelde	(LO) Tel:	+��	��	��	��	�� jv.paton@pandora.be www.kloron.be

brabo Schelde	(LO) Tel:	+��	�	���	��	�0 bestuur@mawbrabo.org 	www.mawbrabo.org

VVw	kruibeke
beneden-zeeschelde	

(LO)
Tel:	+��	�	���	�0	�� vvw.kruibeke@pandora.be www.vvwkruibeke.be

VVw	moerzeke 	boven-zeeschelde Tel:	+��	��	��	0�	�� www.vvw.be

Yachtclub	Driegoten	-	Hamme	vzw boven-zeeschelde	(LO) Tel:	+��	���	��	��	�� jacques.danijs@skynet.be
users.skynet.be/	

ycd.hamme

koninklijke	Temse	watersport	

Vereniging
boven-zeeschelde	(LO) Tel:	+��	���	��	��	�� sekretariaat@ktwv.be www.ktwv.be

costa	zela boven-zeeschelde	(LO) Tel:	+��	��	��	��	�� costazela@scarlet.be www.costazela.be

baasroodse	watersport	Vereniging	vzw boven-zeeschelde	(rO) Tel:	+��	���	��	��	�� bwv@yucom.be 	www.vpf.be

rwVS	(rupelmondse	watersportver-

eniging)
boven-zeeschelde(LO) Tel:	+��	���	��	��	�� voorzitter@rwvs.be 	

Eendracht	club	branst	 boven-zeeschelde	(rO) Tel:	+��	�	���	��	�� myriam.verriest@skynet.be www.ecbbranst.com

Hobokense	watersportvereniging boven-zeeschelde	(rO) Tel:	+��	�	���	��	��
hobokensewatersport-vereni-

ging@hotmail.com
www.hwv.be

passantenhaven	Oudenaarde/		

Yachting	Vlaamse	Ardennen	

Oudenaarde

Schelde	(rO) Tel:	+��	���	�0	�0	�� lucien.dewaele@telenet.be
www.yachtingvlaamse	

ardennen.com

Eeklose	watersportvereniging Schipdonk-kanaal	 Tel:	+��	���	��	0�	�� rudy.roegis@telenet.be www.eeklo.be

jachtclub	Nieuwendorpe	vzw Schipdonk-kanaal	(LO) Tel:	+�����	��	��	�� robert.frodure@telenet.be www.nieuwendorpe.be

VVw	westhoek
Spaarbekken	-	Nieuw-

poort	(rO)
Tel:	+��	���	��	��	�� info@vvw-westhoek.be www.vvw-westhoek.be

jachthaven	Antwerpen	willemdok
willemdok	-		

Antwerpen	(rO)
Tel:	+��	�	���	�0	�� jaw@telenet.be

www.jachthaven-	

antwerpen.be

klein-willebroek	Yacht	club	
zeekanaal	brussel	

-	Schelde
	 	 	

rupel	Yacht	club	
zeekanaal	brussel	

-	Schelde
Tel:	+��	�	���.0�.0� 	 	

Vzw	watersportkring	van	de	Luchtmacht	
zeekanaal	brussel	

-	Schelde
Tel:	+��	�	���	0�	�0 	 	

Vilvoorde	Yacht	club	
zeekanaal	brussel	

-	Schelde
Tel:	+��	�	���	0�	0� 	 www.vyc.be

reunie	Nautilus	Vilvoorde	
zeekanaal	brussel	

-	Schelde
Tel:	+��	�	���	��	�� 	 	

koninklijke	zeilkring	grimbergen	-	club	

royal	de	la	Voile	

zeekanaal	brussel	

-	Schelde
Tel:	+��	���	��	��	�� mmc@belgacom.net www.vpf.be	

VVw	grimbergen
zeekanaal	brussel-

Schelde
Tel:	+��	�	���	��	�� info@jachthavengrimbergen.be	 www.havengrimbergen.be



��

Naam WaterWeg tel email WeBsite

VVw	clothilde
zeekanaal	brussel-

Schelde
Tel:	+��	�	���	��	�� roofthooft.dirk@telenet.be www.vvwclothilde.be

FEVAcA	INN
zeekanaal	brussel-

Schelde
Tel:	+��	�	���	�0	00 info@fevaca.com 	

bornem	wSV	Familiekring zeeschelde Tel:	+��	����	��	�� 	 	

bornem	zates	bVbA zeeschelde Tel:	+��	���	��	��	�0 	 	

royal	belgian	Sailing	club	 	 Tel:	+��		�	���	��	0� LOODS@rbsc.be www.rbsc.be

Beheersgebied	nv	De	Scheepvaart

Naam WaterWeg tel email WeBsite
koninklijke	Hasselt	Yachting	club Albertkanaal Tel:	+��	��	��	��	�0 info@kyhc.be www.kyhc.be

VVw	HYAc Albertkanaal Tel:	+��	��	��	�0	�� hyac@skynet.be www.vvw-hyac.com

VVw	Yakan	vzw Albertkanaal Tel:	+��	��	��	��	�� 	info@yakan.be 	www.yakan.be

VVw	kempen	vzw Albertkanaal Tel:	+��	���	��	��	�0 	vvwkempen@telenet.be 	

passantenhaven	rekem				 zuid-willemsvaart

passantenhaven	Eisden					 zuid-willemsvaart

passantenhaven	Dilsen						 zuid-willemsvaart

VVw	Oeterdal zuid-willemsvaart Tel:	+��	��	��	0�	�0 www.maaseik.be

passantenhaven	bree								 zuid-willemsvaart

passantenhaven	Tongerlo			 zuid-willemsvaart

passantenhaven	bocholt					 zuid-willemsvaart

passantenhaven	St.	Huibrechts-Lille
kanaal	bocholt-

Herentals
Tel:	+��	��	�0	��	�� toerisme@neerpelt.be www.neerpelt.be	

passantenhaven	Neerpelt	‘welvaart’
kanaal	bocholt-

Herentals
Tel:	+��	��	�0	��	�� toerisme@neerpelt.be www.neerpelt.be

VVw	meerpaal
kanaal	bocholt-

Herentals
Tel:	+��	��	�0	��	��

Lommelse.jachthaven@

telenet.be

www.lommelsejacht	

haven.be

Yachting	club	geel
kanaal	bocholt-

Herentals
Tel:	+��	��	��	0�	�� info@wouwelawyers.be www.ycg.be

jachthaven	Herentals
kanaal	bocholt-

Herentals
Tel:	+��	��	�0	�� info@toerismeherentals.be www.toerismeherentals.be

blauwe	reiger	Yacht	club	 kanaal	naar	beverlo Tel:	+��	���	��	��	�� paul.leten@telenet.be

jachtclub	Leopoldsburg kanaal	naar	beverlo Tel:	+��	��	��	��	�� info@jkl.be www.jkl.be

passantenhaven	blauwe	kei	Lommel kanaal	naar	beverlo Tel:	+��	��	��	0�	��

jachthaven	“port	Aventura”
kanaal	Dessel-kwaad-

mechelen

Tel:	+��	��	��	��	��																
info@zilvermeerhaven.be

www.zilvermeer	

haven.be

passantenhaven	mol	zilvermeer
kanaal	Dessel-kwaad-

mechelen

passantenhaven	Olmense	zoo
kanaal	Dessel-kwaad-

mechelen
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Naam WaterWeg tel email WeBsite

Het	gevaer
kanaal	Dessel-	

Turnhout-Schoten

Tel:	+��	0���	��	��	��

Tel:	+��	0���	��	��	��

gevaar_oosthoven@hotmail.

com

VVw	Taxandria
kanaal	Dessel-	

urnhout-Schoten
Tel:	+��	���	��	��	�� info@jachthaventurnhout.be

www.jachthaven	

turnhout.be

brechtse	Yacht	club
kanaal	Dessel-	

Turnhout-Schoten
Tel:	+��	�	���	��	�� byc@telenet.be

users.telenet.be/

byc/

De	Vaart
kanaal	Dessel-	

Turnhout-Schoten
Tel:	+��	���	��	�0	�� davidenriet@skynet.be

Sint	job	Yacht	club	
kanaal	Dessel-	

Turnhout-Schoten
Tel:	+��	���	��	�0	�0 pvdherten@pandora.be www.vpf.be

passantenhaven	St.	job-in-’t-goor
kanaal	Dessel-	

Turnhout-Schoten

Schoten	Yacht	club
kanaal	Dessel-	

Turnhout-Schoten
Tel:	+��	���	0�	��	0�

schotenyachtclub@skynet.	

be
www.syc.be

Heerenlaak
gemeenschappelijke	

maas
Tel:	+��	��	��	��	0� info@marec.be www.marec.be

De	Spaanjerd
gemeenschappelijke	

maas
Tel:	+��	��	��	��	0� info@marec.be www.marec.be
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bEHEErSVErDELINg

Voor	specifieke	lokale	problemen	kunt	u	terecht	bij:	(zie ook de beheersverdeling opgeno-
men op het kaartje dat zich in het midden van de brochure bevindt)

AFDELINg	zEEkANAAL
Oostdijk 110-112
2830 WILLEBROEK
tel.: 03-860 62 11  
e-mail: info@wenz.be
Scheepvaartinspecteur: Peter Scheirlinckx 

Voor wat betreft:
• Zeekanaal Brussel - Schelde (vanaf Vilvoorde tot in Bornem).
• Kanaal naar Charleroi  (stuk Vlaams Gewest) (vanaf Lembeek tot in Ruisbroek).
• Kanaal van Leuven naar de Dijle (vanaf Leuven tot in Mechelen).
• Netekanaal.
• Zenne, opwaarts Zemst tot Brussel (afgesloten voor alle scheepvaart).

AFDELINg	bOVENScHELDE
Nederkouter 28
9000 GENT
tel.: 09-268 02 11
e-mail: bovenschelde@wenz.be  
Directeur-celhoofd exploitatie: ing.Stefan Devocht

Voor wat betreft:
• Moervaart
• Durmekanaal (opwaarts de dam in Lokeren)
• Leie (vak Deinze – Ringvaart om Gent – Doortocht Gent en vertakkingen): 

- Arm van Astene (niet bevaarbaar)
 -  Arm van Drongen
 -  Arm van Akkergem
 -  Westerzijarm
• Zuidervaart (niet bevaarbaar)
• Leopoldkanaal (niet bevaarbaar)
• Afleidingskanaal der Leie (vak Schipdonkbrug - Heist) (bevaarbaar vanaf Schipdonk tot  

Balgerhoeke)
• Kanaal van Gent naar Oostende (vak Gent-Brugge)
• Ringvaart om Gent en Tijarm
• Verbindingskanaal van Gent
• Gemeentekanaal van Gent genoemd Handelsdok (middenstrook van 18 m)
• Dender (Vlaams gedeelte)
• Boven-Schelde (vak Ringvaart – sluis in Gentbrugge) en vertakkingen:
 -  Muinkschelde
 -  Ketelvaart
 -  Visserijvaart
 -  Neerschelde
 -  Vertakking De Pauw
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• Afleidingskanaal der Leie: vanaf Deinze tot aan Schipdonk
• Boven-Schelde (Vlaams gedeelte)
• Leie (Belgisch gedeelte): vanaf Wervik tot in Deinze
• Kanaal van Roeselare naar de Leie
• Kanaal van Bossuit naar Kortrijk
• Spierekanaal (Vlaams gedeelte)
• Vertakking van Zulte
• Kanaal van Gent naar Oostende (vak Brugge-Oostende)
• Kanaal van Plassendale naar Nieuwpoort
• Kanaal van Nieuwpoort naar Duinkerken (Belgisch gedeelte)
• Kanaal van Lo
• Kanaal van Veurne naar St. Winoxbergen (Belgisch gedeelte)
• Kanaal van Ieper naar de IJzer
• Kanaal van Ieper naar Komen
• IJzer
• Verbinding van de IJzer met het kanaal van Plassendale naar Nieuwpoort

AFDELINg	zEEScHELDE
Annabijnsgebouw
Lange Kievitstraat 11/113 bus 44
2018 ANTWERPEN
tel.: 03-224 67 11
Fax: 03-224 67 05
e-mail: zeeschelde@wenz.be 
Scheepvaartinspecteur: Stijn Bosmans

Voor wat betreft:
• Schelde:
 -  Vanaf de stuw in Gent-Brugge tot de ringvaart in Melle (afgesloten  

voor alle scheepvaart);
 -  Vanaf de ringvaart in Melle tot het afwaartse uiteinde van de toegangsgeul tot de sluis in 

Wintam, en dan verder tot de Nederlandse grens voor wat betreft oevers en aanhorigheden.
• Durme: Vanaf de dam in Lokeren tot de monding in de Schelde (sterk afhankelijk van het tij).
• Demer: Vanaf Diest tot Werchter.
• Dijle: Vanaf Werchter tot Rumst. (monding in de Rupel)
• Rupel: Vanaf Rumst (samenvloeiing Dijle en Nete) tot de monding in de Schelde.
• Beneden-Nete: Vanaf de samenvloeiing van de Grote en de Kleine Nete in Lier tot in Rumst 

(monding in de Rupel).
• Grote	Nete: Vanaf Oosterloo tot Lier (onderbroken door duikers).
• Kleine	Nete: Vanaf Grobbendonk tot Lier (onderbroken door duikers).
• Neteafleiding	in	Lier
• Zenne: Afwaarts Zemst tot de monding in de Dijle (afgesloten voor alle scheepvaart).
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AFDELINg	mArITIEmE	TOEgANg
Tavernierkaai 3
2000 ANTWERPEN
tel.: 03-222 08 11
Fax: 03-231 20 62
e-mail: maritieme.toegang@mow.vlaanderen.be

- Voor wat betreft de Beneden-Zeeschelde vanaf het afwaartse uiteinde van de toegangsgeul 
tot de sluis in Wintam tot de Belgisch-Nederlandse grens (enkel de bedding onder hoogwa-
terpeil).

- Kanaal van Gent naar Terneuzen (Belgische gedeelte).

NV	DE	ScHEEpVAArT
Havenstraat 44
3500 HASSELT
tel.: 011-29 84 00
Fax: 011-22 12 77
e-mail: j.loncke@descheepvaart.be 
Contactpersoon: Jean Loncke
 
Voor wat betreft:
- Albertkanaal: vanaf Riemst (Kanne) tot in Antwerpen.
- Kanaal van Bocholt naar Herentals.
- Kanaal van Dessel over Turnhout naar Schoten.
- Kanaal van Briegden naar Neerharen.
- Kanaal naar Beverlo.
- Zuid-Willemsvaart (Belgisch gedeelte).
- Kanaal van Dessel naar Kwaadmechelen.
- Schelde - Rijnverbinding (Belgisch gedeelte).
- Gemeenschappelijke Maas in Limburg.

mAATScHAppIj	VAN	DE	brUgSE	zEEVAArTINrIcHTINgEN	NV	(mbz)
Isabellalaan 1
8380 ZEEBRUGGE
tel.: 050-54 32 11
Fax: 050-54 32 24
e-mail: mbz@zeebruggeport.be

Voor wat betreft:
- Boudewijnkanaal (Zeekanaal van Brugge naar Zeebrugge).
- Haven van Zeebrugge. 
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ANDErE	NUTTIgE	ADrESSEN	zIjN:
Vzw Promotie Binnenvaart Vlaanderen (PBV)
Armand Hertzstraat 23
3500 HASSELT
tel.: 011-23 06 06
Fax: 011-23 06 09
e-mail: pbv@binnenvaart.be
Websites: www.waterrecreatie.be en www.binnenvaart.be

FEDErALE	OVErHEID
Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
Maritiem vervoer
Citry Atrium
Vooruitgangstraat 56
1210 BRUSSEL
tel.: 02-277 31 11
Website: www.mobilit.fgov.be
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Voor	wat	betreft	de	waterwegen	gelegen	in	de	andere	Gewesten	kan	u	terecht	bij:

wAALS	gEwEST
MINISTERE WALLON DE L’ÉQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS
Direction de la Coordination D215
Voies Hydrauliques
Boulevard du Nord 8
5000 NAMUR
tel.: 081-77 30 24
Fax: 081-77 37 99
e-mail: d215@met.wallonie.be
Website: www.met.wallonie.be

brUSSELS	HOOFDSTEDELIjk	gEwEST
HAVEN VAN BRUSSEL
Redersplein 6
1000 BRUSSEL
tel.: 02-420 67 00
Fax: 02-420 69 74
Website: www.havenvanbrussel.be
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