
De Antwerpse Zeediensten : 
veelzijdige opdrachten 

Naar aanleiding van het 150-jarig bestaan 
van het Ministerie van Openbare Werken 
werd in het Antwerpse Provinciehuis een 
tentoonstelling ingericht. Hierbij kwam o.m. 
de werking van de Antwerpse Zeediensten 
aan bod. 

De Antwerpse Zeediensten is een dienst afhanke
lijk van het Bestuur der Waterwegen. Aan het 
hoofd staat een inspecteur-generaal van Bruggen 
en Wegen, die de titel voert van administrateur 
van de Antwerpse Zeediensten . 

Coördinatietaak van de administrateur 
inspecteur-generaal 
De specifieke taak van de administrateur bestaat 
erin de vlotte samenwerking te verzekeren tussen 
verschillende diensten (nl. diensten van het Ministe
rie van Verkeerswezen en het Ministerie van Open
bare Werken) in zijn hoedanigheid van beheerder 

. van de maritieme toegang tot de havens langs de 
Westersehelde en de Beneden-Zeeschelde (Gent, 
Antwerpen, Brussel). Onder Westersehelde wordt 
verstaan het Nederlands gedeelte van de Schelde, 
terwijl de Beneden-Zeeschelde het Belgisch gedeel
te van de Schelde, van de Belgisch-Nederlandse 
grens tot de rede van Antwerpen, omvat. 
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De diensten van het Ministerie van Verkeerswezen 
die hieronder ressorteren zijn de directie van het 
Loodswezen en de directie van de Scheepsbouw. 
De eerstgenoemde directie, met aan het hoofd een 
nautisch directeur, heeft onder haar bevoegdheid : 

De Antwerpse Zeediensten 
beschikken over gespecialiseerd 
personeel en instrumentarium om 
hun hydrografische en 
hydrametrische controletaken uit 
te voeren. 

de loodsdienst, de signalisatie van de Zeeschelde, 
het ontvangen van de zeevaartrechten en de exploi
tatie van de veerdiensten. Ze stelt tevens het dek
personeel ter beschikking voor de exploitatie van 
de dienstvaartuigen. 
De directie van de Scheepsbouw, geleid door een 
hoofdingenieur-directeur, is belast met de zeevaart
inspectie, de scheepsmeting, onderhoud van beton
ning en verlichting en de scheepsbouw. Ze levert 
ook het machinepersoneel voor de dienstvaartuigen. 
Beide diensten staan dus in voor de exploitatie van 
de Zeeschelde als scheepvaartweg. 
Buiten de coördinatie tussen de diensten van Ver
keerswezen en Openbare Werken is er ook een nau
we samenwerking met de diensten van de Neder
landse Rijkswaterstaat en het Nederlands Directo
raat Generaal van Scheepvaart en Maritieme 
Zaken (D.G.S.M.), zoals o.m. voor de bebakening 
en de verlichting op het Nederlands gedeelte van 
de Schelde, evenals voor de beloodsing. De beton
ning en de verlichting wordt hier door Nederland 
verzorgd, maar voor Belgische rekening . 
In dit verband worden hier de verschillende 
commissies en raden vermeld waar de admini
strateur zitting heeft. De voornaamste zijn de 
Technische Scheldecommissie, de Permanente 
Commissie van Toezicht op de Scheldevaart en het 
Comité van Advies voor de Zeediensten der 
Schelde, die hieronder nader worden belicht. 

Technische Scheldecommissie 
Deze commissie, die in 1948 werd opgericht, heeft 

· tot doel het onderzoek van alle werken die invloed 
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De afdeling « hydrografie » 
assisteert de diensten van 
het Zeewezen bij de 
betonning en de 
bebakening van de 
Schelde. 
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uitoefenen op het regime van de Westersehelde en 
de Beneden-Zeeschelde. 
Ze is samengesteld uit Nederlandse en Belgische 
technici en afgevaardigden van het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken en vergadert 3 à 4 keer per 
jaar of volgens de noodwendigheden. 

Permanente Commissie van Toezicht 
op de Scheldevaart 
Deze commissie bestaat sedert 1842. Haar doel 
kan als volgt worden omschreven : de bespreking 
van de bebakening, verlichting en beloodsing op de 
Schelde en het treffen van gemeenschappelijke 
Belgisch/Nederlandse maatregelen om de doel
treffendheid ervan te vrijwaren, evenals het op
timaal functioneren van alle betrokken diensten 
met het oog op het gebruik van de Schelde als toe
gangsweg tot Belgische en Nederlandse havens . 
De commissie omvat 2 Belgische en 2 Nederlandse 
afgevaardigden die viermaal per jaar vergaderen. 

Comité van Advies voor de Zeediensten 
der Schelde 
Opgericht in 1927 is dit comité ermee belast de 
Antwerpse en Gentse economische middens in te 
lichten over de maatregelen die het Bestuur treft 
in verband met de Schelde en hun weerslag op de 
exploitatie van de havens van Antwerpen en Gent. 
Het geeft advies aan de Ministers van Openbare 
Werken en van Verkeerswezen. 
Het comité bestaat uit afgevaardigden van de stads
besturen van Gent en Antwerpen en vertegenwoor
digers uit de voornaamste economische kringen van 
de Gentse en de Antwerpse havenmiddens. Onder 
het voorzitterschap van de Gouverneur van de 
Provincie Antwerpen, wordt de beste manier om 
een optimale exploitatie van de scheepvaartweg te 
verzekeren, onderzocht. 
Verder heeft de administrateur inspecteur-generaal 
toezicht op de uitvoering van het Schelde
Rijntractaat op Nederlands grondgebied en toe
zicht op de gesubsidieerde werken in de haven van 
Antwerpen. Hij maakt ook deel uit van de Benelux
commissie en is Belgisch afgevaardigde in de Inter
nationale Hydrografische Organisatie. Zijn kabinet 

is samengesteld uit personeelsleden van Openbare 
Werken en Verkeerswezen. 

Opdracht van de Antwerpse 
Zeediensten 
De opdracht van deze dienst, geleid door een hoofd
ingenieur-directeur van Bruggen en Wegen, bestaat 
in het onderhouden en verbeteren van de maritie
me toegang tot de haven van Antwerpen. Dit 
houdt in dat de dienst verantwoordelijk is voor alle 
investerings- en onderhoudswerken in de maritieme 
toegang. Met dit doel werd de dienst organisato
risch opgedeeld in 3 afdelingen : de afdeling hydro
grafie, de afdeling hydrometrie en de afdeling 
werken. 

Hydrografie 
Regelmatig dient de evolutie van de geulen en 
zandbanken van de Westersehelde en Beneden
Zeeschelde te worden nagegaan om de evolutie van 
de rivierbedding te kunnen volgen. Hiervoor dient 
geheel het bekken, onderhevig aan het getij, te 
worden gepeild. Dit leidt tot het opmaken van 
drempelkaarten , kaarten van zandplaten, sectiekaar
ten en de algemene Scheldekaart 
Drempelkaarten geven een beeld van de diepten, 
op een drempel, dit is het ondiepe gedeelte van de 
vaargeul gelegen tussen twee bochten. In dit over
gangsgebied komen de minste diepten voor. Het is 
dus gewenst, met het oog op de veiligheid van de 
scheepvaart, deze drempels frequent (b.v. om de 10 
à 14 dagen) te peilen . Drempelkaarten worden 
medegedeeld aan de loodsdienst en aan de geïnte
resseerde reders. 
De kaarten van de zandplaten zijn bedoeld om de 
evolutie van deze platen in de tijd te kunnen 
nagaan. De kennis van deze evolutie is belangrijk 
voor de studie van het regime van de Schelde. 
Deze kaarten worden enkele keren per jaar opgeno
men. 
De sectiekaarten geven een volledig dieptebeeld 
van een riviergedeelte. Tussen de Rupelmonding en 
Bath is de rivier verdeeld in zes delen, waarvan om 
de twee jaar een sectiekaart wordt gepubliceerd. 
De peilingen van de Bovenschelde en van de bijri
vieren worden eveneens gepubliceerd onder de 
vorm van sectiekaarten. 
De algemene Scheldekaart, vanaf de Rupelmon
ding tot in de monding van de Westersehelde bij 
Vlissingen, is bestemd voor de scheepvaart op de 
Zee- en Westerschelde. Deze kaart wordt samenge
steld in samenwerking met de Nederlandse Hydro
grafische Dienst en wordt als internationale kaart 
uitgegeven. De kaart is in de handel te verkrijgen 
en is steeds bijgewerkt volgens de jongste maritie
me en nautische gegevens. 
Ook wordt jaarlijks een plooikaart uitgegeven van 
de Zee- en Westersehelde die voornamelijk door de 
binnenvaart en pleziervaart wordt gebruikt. 
Voor het uitvoeren van peilingen op de Schelde 
beschikt de dienst over vier meetvaartuigen, ms. 
Scheldewacht, ms. Krankeloon, ms. De Parel en 
ms. Prosper, die bemand en onderhouden worden 
door de diensten van het Zeewezen. De diepteme
tingen worden uitgevoerd met echo-sounders. De 
plaatsbepaling op de rivier geschiedt afwaarts van 
de Drempel van Lillo met een elektronisch plaats
bepalingssysteem. Opwaarts in de nauwere gedeel
ten van de rivier gebeurt de plaatsbepaling hetzij 
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langs optische weg, hetzij met radiobakens. 
Ten slotte assisteert de afdeling hydrografie de 
diensten van het Zeewezen (Ministerie van Ver
keerswezen) bij de betonning en de bebakening van 
de rivier op Belgisch grondgebied. 

Hydrametrische afdeling 

De hydrometische afdeling werd opgericht om de 
evolutie van het getij in de rivier te kunnen volgen 
met het oog op het ontwerpen en het uitvoeren van 
werken die een optimaal gebruik van de Wester
schelde en de Beneden-Zeeschelde als maritieme 
toegangsweg bevorderen. 
Hiervoor staan op een 30-tal plaatsen langs de 
Schelde en haar bijrivieren tijmeters en meetin
strumenten. Door middel van een teletransmissie
net van het B.E.E. zijn de meeste van deze tijme
ters rechtstreeks verbonden met het Loodsgebouw 
zodat daar op ieder ogenblik een overzicht van de 
momentane getijhoogten in het Scheldebekken ver-
kregen wordt. . 
De afdeling meet ook de debieten van de Schelde 
en bijrivieren. Het snelheidsverloop van stroming 
in grootte en richting, in functie van de tijd en 
voor verschillende getijen wordt gemeten met de 
geëigende instrumenten. 
Een belangrijk punt in dit onderzoek is de bewe
ging van de vaste stoffen in het water, nl. het 
bodem- en suspensietransport Het verruimt de 
kennis over de bodemverplaatsingen in de Schelde. 
Voor het bepalen van de grootte van dit transport 
worden watermonsters genomen waarin het gehalte 
aan vaste stoffen bepaald wordt. 
Verder worden nog andere parameters gemeten zo
als zoutgehalte, temperatuur, e.d. Tevens worden 
gespecialiseerde laboratoria ingeschakeld voor ana
lyse van de watermonsters. 
De Antwerpse Zeediensten geven ten slotte in 
samenwerking met de Dienst der Kust een tijboek
je uit waarin de voorspelde tijdstippen en hoogten 
van hoog- en laagwater zijn opgenomen voor ver
S?~illende plaatsen langs de Belgische kust en de 
fiVIeL 

Afdeling Werken 

De hiernavolgende werken worden geleid en gebeu
ren onder toezicht van de Antwerpse Zeediensten. 

Onderhouds- en verbeteringswerken 

De belangrijkste opdracht van de directie is het on
derhoud en de verbetering van de bevaarbaarheid 
van de Westersehelde en de Beneden-Zeeschelde, 
toegang tot de haven van Antwerpen. 
Aan de hand van de peilingen worden baggerpro
gramma's opgemaakt. Deze programma's onder
gaan voortdurend wijzigingen, afhankelijk van de 
vereisten voor een veilige en vlotte scheepvaartaf
wikkeling. 
De baggerwerken op Nederlands grondgebied 
worden uitgevoerd door Belgische aannemers en 
maken het voorwerp uit van een jaarlijkse Neder
landse vergunning. 
Daar waar in de jaren zestig en zeventig zeer veel 
baggerspecie uit de rivier kon worden verwijderd 
ten behoeve van de aanleg van industrieterreinen in 
de haven van Antwerpen, wordt sedert enkele jaren 
bijna alle gebaggerde specie terug in de rivier 
gestort. 
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Het terugstorten van de specie in de rivier gebeurt 
op weloverwogen plaatsen. Hierbij wordt beoogd 
de eb- en vloedstroming te concentreren in de 
hoofdgeul om aldus het schurend vermogen van de 
vloed- en ebdebieten in de hoofdgeul te verhogen. 
De ligging van deze stortplaatsen werd onderzocht 
in het Waterbouwkundig Laboratorium te Borger
hout. 
De meeste specie, die wordt teruggestort, wordt 
gewonnen op Nederlands grondgebied en de gepas
te stortplaatsen worden met Nederland overeenge
komen. 
Voor de uitvoering van de werken beschikt de aan
nemer over een vloot van moderne baggerschepen : 
een verankerde hopperzuiger (met eigen laadruim), 
sleephopperzuigers, een emmerbaggermolen, 
snijkopzuigers met drijvende leiding om de gebag
gerde specie direct op de wal op te spuiten, bakken 
voor het transport van de specie, bakkenzuigers om 
de specie uit de bakken aan wal te persen en de 
nodige dienstvaartuigen. 
De baggervaartuigen maken gebruik van hetzelfde 
plaatsbepalingssysteem als de peilvaartuigen, zodat 
een optimale overeenstemming tussen peilen en 
baggeren mogelijk is. 
Een gedeelte van de gebaggerde specie wordt nog 
steeds opgespoten en o.a. verwerkt in de dijk
werken van het Sigmaplan. 
In de toegangsgeulen tot de zeesluizen wordt een 
minder klassieke baggermethode toegepast. Hier 
wordt de specie door ploegen terug naar het vaar
water gesleept waar het door de stroming in de 
rivier wordt afgevoerd. 

Verbeteringswerken in de Zeeschelde 

Het Waterbouwkundig Laboratorium begon in de 
jaren zestig met een studie van verscheidene projec
ten tot verbetering van de bevaarbaarheid van de 
Schelde. Het project dat het beste werd bevonden 
werd gedeeltelijk uitgevoerd, nl. de leidam op de 
Plaat van Doel (voltooid in 1969) en de leidam op 
de Ballastplaat (voltooid in 1971 ). Deze normalisa
tiewerken zouden aansluiten op de ondertussen op
gegeven plannen voor de Bochtafsnijding bij Bath. 
De uitgevoerde leidammen hebben het vaarwater 
op bovengenoemde plaatsen gestabiliseerd en 
hebben bijgedragen tot een vermindering van het 
baggerwerk. 
Onafhankelijk van genoemde projecten werden 
eveneens normalisatiewerken uitgevoerd in de om
geving van de Zandvlietsluis. Ook op Nederlands 
gebied werd reeds een verbetering van de bevaar
baarheid doorgevoerd door het inkorten van , het 
Oude Hoofd van Walsoorden. 
De verbeterings- of normalisatiewerken op de 
Schelde worden in overleg met Nederland bestu
deerd. Dit overleg vindt plaats in de «Technische 
Scheldecommissie ''· Proeven in het Waterbouwkun
dig Laboratorium te Borgerhout worden door 
Nederlandse ingenieurs gevolgd. De uitvoering van 
de in gemeen overleg bestudeerde werken geschiedt 
op Nederlands grondgebied door Nederland. De 
kosten worden grotendeels door België gedragen. 
Thans is een globaal project, nl. het verdiepings
programma 48'/43' van de hele Schelde inclusief 
de Scheldemonding voor de Belgische kust aan de 
orde. Dit project, dat een gevoelige verdieping en 
verbetering van de vaargeul beoogt, zal bagger-, 
wrakopruimings- en oeverbeschermingswerken om
vatten. 
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Wrakkenopruiming 
Wrakken in de Schelde hinderen de veilige vaart 
naar en van Antwerpen. De opruiming van deze 
wrakken is derhalve ook de taak van de dienst. In 
samenwerking met Nederland konden recentelijk 
een aantal belangrijke obstakels worden op
geruimd . 

Studie en eventuele bouw van een 
stormvloedkering te Dosterweel 
Gezien de dienst over de basisgegevens van het 
getij beschikt en de meteorologische weerslag hier
op het best kan nagaan, wordt de dienst inge
schakeld in de stormvloedwaarschuwing van het 
Sche!d~bekken : Bij gevaar va~ hoogtij of stormtij 
verwitttgt de dtenst de verschtllende instanties 
betrokken bij de bescherming, tegen overstroming 
van de bevolking en haar eigendommen in het ' 
gebied. 
In dit verband hebben de Antwerpse Zeediensten 
ook de leiding gehad van een uitgebreide studie 
voor de bouw van een stormvloedkering te Ooster
weeL Gedurende de jaren 1978 tot en met 1982 
werd met behulp van een uitgebreid ingenieurs
team een project uitgewerkt om heel het Schelde
bekken tegen stormvloeden te beschermen. Budget
taire beperkingen hebben niet toegelaten de werken 
aan te vatten. 

Infrastructuurwerken in de haven van 
Antwerpen 
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De Antwerpse Zeediensten adviseren de Minister 
van Openbare Werken omtrent de werken en leve-

ringen die het havenbestuur van Antwerpen voor
stelt voor subsidiëring door het Rijk. 
B_ij event~ele betoelagi~g voeren de Antwerpse Zee
cltensten m samenwerkmg met de Technische 
~ienst van het Havenbedrijf toezicht op de werken 
utt. 
Sinds de wijziging aan het stelsel van subsidiëring 
dd. 30 I 10 I 1986 is de dienst voortaan belast met 
het ontwerp en het toezicht op de uitvoering van 
alle infrastructuurwerken in de haven .van Antwer
pen waarvan de kosten volledig gedragen worden 
door het Rijk. 

Bouw van de Liefkenshoektunnel 

De opvolging van de werken voor de bouw van de 
g~c~nc.ed~erde Liefkenshoektunnel vraagt een multi
dtsct~hnatre aanpak. De projectleiding berust bij 
de Dtenst der Wegen van de provincie Antwerpen. 
Deze projectleiding doet een beroep op de Antwerp
se Zeediensten voor het gedeelte van de werken 
dat uitgevoerd wordt binnen de natte sectie van de 
rivier. 
Hiervoor werden reeds uitgebreide meetcampagnes 
ter plaatse van de tunnel in de rivier uitgevoerd. 
Antwerpse Zeediensten zullen verder toezicht uitoe
fenen op de baggerwerken voor de omlegging van 
de vaargeul en de aanleg en het onderhoud van de 
zinksleuf. 
~e dienst ~al zijn bemiddeling verlenen bij de 
zmkoperattes om samen met de maritieme in
stanties de vlotte scheepvaartafwikkeling naar en 
van de sluizen te garanderen. ~ 
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