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1. INLEIDING

1. 1 Al gemeen

In de brief d.d. 6 november 1981 werd door de Hoofddirekteur Scheep

vaartverkeer DGSM aan de dienst Verkeerskunde van Rijkswaterstaat verzocht

"van dienst te zijn bij de aanpassing van de verkeersbegeleiding en -rege

ling in het UWRK-systeem aan de nieuwe organisatie in het maritieme dis-

trikt Scheldemond".

Als resultaat van een studie van deze complexe en omvangrijke materie

wordt in werkgroepverband thans een nota samengesteld. De werkgroep wordt

gevormd door medewerkers van het DGSM-distrikt Scheldemond en de DVK te

Dordrecht.
Belangrijke delen van deze nota -S 81.48.1 "Verkeersdienst Distrikt

Scheldemond, operationele opzet"- zijn inmiddels in koncept gereed.

vooruitlopend op de realisatie van de gehele nota heeft DGSM de werk

groep ver~ocht voorrang te verlenen aan het gedeelte dat aangeeft welke

maatregelen moeten worden getroffen ter bevordering van de koördinatie van

de verschillende regio's en van de veiligheid van het scheepvaartverkee~ op

en nabij de Rede van Vlissingen. Dit bleek van groot belang gezien

a. de toenemende vaart met grote diepstekende schepen en schepen met

gevaarlijke lading (o.a. vloeibaar gas),

b. de noodzaak tot koördinatie tussen schepen en betrokken instanties,

c. de behoefte een goed (radar)beeld te verkrijgen van de scheepvaart in

dit gebied,

d. het belang op snelle en eenvoudige w~Jze te kunnen beschikken over

relevante informatie.

DGSM heeft besloten in dit kader en in afwachting van de realisatie

van de DWRK voorlopige voorzieningen te treffen. Deze omvatten het vesti

gen van een tijdelijk Schelde Coördinatie Centrum (SCC) en een tijdelijke

regionale verkeerspost te Vlissingen in een gebouw van het Belgische loods-

wezen op de Boulevard.

De onderhavige nota S 81.48.3 moet worden beschouwd als een interim

notitie (van nota S 81.48.1) waarin wordt aangegeven op welke wijze de

voorlopige voorzieningen kunnen worden gerealiseerd v.w.b. de benodigde
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organisatie en de hieruit voortvloeiende eisen t.a.v. gebouw, inrichting,

apparatuur en personeel.

1.2 Begripsomschrijvingen en afkortingen

Omschrijving van enkele begrippen naar de visie van de dienst Verkeers

kunde van de RWS.

Verkeersbegeleiding

Omvat het totaal van aktiviteiten die gericht zijn op een veilige en

vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer.

Het betreft hier verkeersobservatie, verkeersplanning en overige ver

keersbegeleidende maatregelen van passieve en aktieve aard, waaronder navi

gatie-assistentie.

Verkeersleiding

De organisatie belast met het uitvoeren van alle handelingen en het

nemen van maatregelen, gericht op een veilige en vlotte afwikkeling van

het scheepvaartverkeer.

Verkeersbegeleidend systeem

Het samenstel van personeel, materieel en procedures dat nodig ~s voor

de uitvoering van verkeersbegeleiding.

Verkeersplanning

Verkeersplanning omvat de afstemming van scheepsbewegingen op elkaar

en, indien van toepassing, het opstellen van een voorlopig passageplan voor

sluizen en bruggen, zodat ongewenste interakties van schepen worden voor

komen. Daarbij zal zonodig rekening worden gehouden met toelatingsvoorwaar

den (o.m. loodsplicht, sleepboot-assistentie, hydro/meteo-omstandigheden),

het beloodsingsplan en de beschikbaarheid van ligplaatsen.

Navigatie-assistentie

Hieronder wordt verstaan het aan een bepaald schip geven van positie

informatie, richting en afstand tot andere schepen en objekten en daarnaast

informatie over het overige verkeer. Het heeft geen adviserend maar een in

formerend karakter.
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Preventieve maatregelen

Maatregelen gericht op het voorkomen van scheepsongevallen.

Kuratieve maatregelen

Maatregelen gericht op het beperken van de gevolgen van scheepsonge

vallen.

Verkeersbegeleidende maatregelen van passieve aard

Hieronder vallen alle maatregelen met een permanent karakter, waarmee

de scheepsleiding rekening heeft te houden zonder dat er sprake is van

specifiek kontakt tussen scheeps- en verkeersleiding.

Verkeersbegeleidende maatregelen van aktieve aard

Hieronder valle alle maatregelen met een niet-permanent karakter waar

mee de scheepsleiding rekening heeft te houden. Hierbij is sprake van spe

cifiek kontakt tussen scheeps- en v~rkeersleiding. Onderscheiden worden de

volgende niveaus:

- informatief : het geven van informatie aan de scheepsieiding over po

sities, vaarrichting, verkeer, zicht, stroom, etc.

Hieronder valt ook het geven van navigatie-assistentie.

- adviserend het, al of niet op verzoek, geven van raad aan de scheeps

leiding.

- regelend het geven van bindende (verkeers)aanwijzingen aan de

scheepsleiding (o.a. bij het uitvaren van havens, kala

miteiten, e.d.).

1.3 Afkortingen

I
I
I
I
I
I

ADNR

BRT

BO

BVA

CA

CP-VD

DGSM

DMD

DVK

Bepalingen vervoer gevaarlijke stoffen (Rijnoeverstaten)

Bruto-register-ton

(blok) Borssele

Binnen-verkeersambtenaar

Communicatie-ambtenaar

Centrale Post Verkeersdienst

Direktoraat Generaal Scheepvaart en Maritieme zaken

Daylight-mixed-display

Dienst Verkeerskunde (van RWS)
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EDD
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HVL
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IVS

LPG
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RVA

RWS
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SB
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SID

UWRK

VBG

VL

VPH

VPT

VPV

WL
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Electronic-data-display

Estimated Time of Arrival

Europese Vereniging voor Haveninformatie

Gevaarlijke-stoffen ambtenaar

Hoofdverkeersleider

International Maritime Organisation

Informatie-verwerkend-systeem

Liquid-petroleum-gas

005 tgat
Permanente Commissie (voor Westerschelde-zaken)

Patrouille-vaartuigen Verkeersdienst

RijkspoLitie te water

Rede-verkeersambtenaar

Rijkswaterstaat

Samenwerkingsregeling communicatie

Steenbank (loodspost)

Schelde-Coördinatie-Centrum

Schelde-Inlichtingen-Dienst

Uitgebreide ~alradarketen

Vervoer per binnenschip van gevaarlijke stoffen (bepalingen)

(blok) Vlissingen

Verkeerspost Hansweert

Verkeerspost Terneuzen

Verkeerspost Vlissingen

(blok) Wielingen

Wandelaar (loodspost)
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2. ALGEMENE TOELICHTING

Ten aanzien van een Verkeersdienst voor het distrikt Scheldemond (de

gehele Westerschelde alsmede het Nederlandse gedeelte van het Kanaal Terneu

zen - Gent) wordt in de reeds gereedgekomen delen van de koncept-nota S 81.48. I

uitvoerig ingegaan op de randvoorwaarden, de verkeerbegeleidingsaspekten en

de funktionele opzet van een dergelijke dienst. Deze delen zijn als bijlagen

toegevoegd aan de onderhavige nota. Zij behelzen het volgende:

Bijlage 1: de randvoorwaarden. Hierin wordt een algemene beschrijving gegeven

van

- het vaarwater en de aangrenzende havens

- de verkeersdeelnemers inklusief een toelichting m.b.t. boven-

maatse schepen, schepen met gevaarlijke lading en bijzondere

verkeersdeelnemers en transporten

- de bijzondere omstandigheden die het veilig en vlot doorstromen

van het scheepvaartverkeer nadelig kunnen beïnvloeden

- de regelementen, nadere voorschriften en bevoegdheden die van

kracht zijn

- de relatie Verkeersdienst-Loodsdienst

- de vigerende samenwerkingsregelingen met andere instanties

- de afspraken met België.

Bijlage 2: de verkeersbegeleidingsaspekte~. Hierin wordt nader ingegaan op

de preventieve en kuratieve funktie van verkeersbegeleiding.

Voorts wordt een gedetailleerde omschrijving gegeven van de ta

ken m.b.t. het scheepvaartverkeer en worden deze nader toegelicht.

Bijlage 3: de funktionele opzet van de Verkeersdienst. Hierin wordt de nood

zaak voor een centrale post voor de verkeersdienst uiteengezet en

voorgesteld deze post met de geplande centrale post van de Neder

landse en Belgische loodsdienst te Vlissingen samen te voegen tot

een Schelde-Coördinatie-Centrum (SCC). Voorts wordt geadviseerd

de Westerschelde te verdelen in 3 regio' s C'Hansweert"-"Terneuzen"

"Vlissingen") en de verkeersbegeleiding vanuit regio-verkeersposten

te doen plaatsvinden. Benadrukt wordt te Vlissingen zo spoedig mo-
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gelijk een regioverkeerspost op te richten. "Hansweert" en "Ter

neuzen" beschikken reeds over dergelijke posten.

Tenslotte wordt aandacht besteed aan de samenwerking Verkeers

dienst-Loodsdienst.

In de hierna volgende hoofdstukken 4 en 5 worden de te treffen voorzie

ningen aangegeven voor respektievelijk de centrale en regionale verkeerspost

te Vlissingen. Deze voorzieningen zijn gebaseerd op de, in deze hoofdstukken

eveneens beschreven funkties en bevoegdheden. Voorts liggen bij het vaststel

len van de voorzieningen de volgende overwegingen ten grondslag.

De UWRK lijkt voorlopig niet gerealiseerd te zullen worden gezien de

minder rooskleurige financieel-ekonomische situatie ln Nederland en België.

Het ziet er dan ook niet naar uit dat te Vlissingen op korte termijn de voor

de gewenste operationele opzet benodigde akkommodatie gestalte zal krijgen.

Evenwel heeft d~ verantW'oordel~jkheidvoor een veilige en vlotte Verkeers

afwikkeling in het DGSM-distrikt Scheldemo~d ertoe geleid dat een verkeers

diens't is' opgericht, waarvoor de principes zijn aangegeveI1; ln het "funkti

oneringsmodel" [5] .

Zoals in de inleiding gesteld, heeft het DGSM het voornemen te Vlis

singen een "operatie-centrum" in te richten dat tijdelijk zal worden onder

gebracht in een deel van het gebouw van het Belgische Loodswezen. Dit gebouw

moet worden aangepast. In dit tijdelijk centrum zal zowel het SCC met de cen

trale verkeerspost als de regionale verkeerspost worden ondergebracht.

Voorts strookt dit met de aanbevelingen in de DVK-nota S 82.102 "Onder

zoek naar de prioriteiten van te nemen risico-reducerende maatregelen t.b.v.

LPG-vervoer over de Westerschelde" [9], te weten

I: "als eerste prioriteit de reeds bestaande verkeersbegeleidingsmaatrege

len uit te breiden en te kompleteren tot een geintegreerd verkeersbege

leidingssysteem voor de Beneden Zeeschelde, de Westerschelde en de aan

looproutes", alsmede

2: "binnen dit kader op korte termijn met kracht te streven naar realisatie

van, zonodig een tijdelijk, Schelde-Coördinatie-Centrum en een lokale

verkeerspost Vlissingen".

Het zal duidelijk zijn dat de voor te stellen voorzieningen naast beper

kingen m.b.t. runktionele uitrusting en lokatie, indeling en inrichting van
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benodigde operationele ruimten ook beperkingen zullen inhouden in operatio

neel opzicht m.b.t. de organisatie, de bedrijfsvoering en het personeel.

Toch is het sterk gewenst om bij het opzetten van vooral de tijdelijke

regionale verkeerspost bepaalde basisprincipes aan te houden, zodat ten bate

van de verkeersaspekten een maximaal rendement uit de bestedingen wordt ver

kregen. Hierbij wordt vooral gedacht aan aspekten zoals:

- het zicht op het werkgebied,

- de leiding van de regio-post (de operationele organisatie),

- de werkwijze (taakverdeling), procedures en bemanning van de regio-post

onder verschillende buitenomstandigheden.

Tenslotte wordt opgemerkt dat gezien de funktionele opzet van de verkeers

dienst zoals aangegeven in bijlage 3 t.Z.t. wel de vraag moet worden gesteld

in hoeverre de oorspronkelijke UWRK-systeemopzet nog kan voldoen aan de eisen

m.b.t. efficiënte verkeersbegeleiding.
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3. KONKLUSIES EN AANBEVELINGEN

Konform de aanbevelingen van de funktionele opzet van de Verkeers

dienst worden de funkties zoals omschreven in par. 4.1 uitgevoerd door een

hoofdverkeersleider (HVL). Deze draagt in kontinudienst de verantwoorde

lijkheid voor het operationeel funktioneren van de Verkeersdienst in het

distrikt Scheldemond.

Het ~s voorts noodzakelijk te komen tot een regionale verkeersleiding

~n de regio Vlissingen waarbij één funktionaris uitsluitend als "dirigent"

optreedt en beslissingen neemt m.b.t. de verkeersafwikkeling. Deze ver

keersleider zal doorlopend over een totaalindruk moeten kunnen beschikken

van het verkeer in de gehele regio. Aan de hand van de momentane verkeers

situatie en de te verwachten ontwikkeling moet hij zonodig regulerend op

treden door het geven van (bindende) verkeersaanwijzingen.

Omdat er volgens DGSM géén financiële middelen zijn voor een andere

behuizing zal gebruik moeten worden gemaakt van de aanvankelijk geplande

operationele ruimte in het gebouw van het Belgisch Loodswezen te Vlis

singen. Een probleem daarbij is echter dat aan de algemene erkende voor

waarde (eis) van "goed visueel uitzicht over het werkgebied" slechts in

zeer beperkte mate kan worden voldaan. Om te voorkomen dat de effektiviteit

van het voorgestelde verkeersbegeleidingssysteem ontoelaatbaar wordt afge

zwakt moet het visueel uitzicht zo belangrijk worden geacht dat een deel

van de financieel besteedbare middelen dient te worden besteed voor de ver

betering hiervan. Tenminste moeten de 6 smalle ramen worden samengevoegd

tot 3 grote vensters om steeds verzekerd te zijn van een zo goed mogelijk

uitzicht. Omdat een goed overzicht (beeld) nodig lS van de verkeers

situatie, moet het direkt zicht worden ondersteund door radarbeelden, die

onder daglichtkondities kunnen worden geobserveerd. Immers direkt zicht en

radarbeelden vullen elkaar aan en geven daardoor vollediger visuele infor

matie. T.a.v. de radardekking is ten gevolge van de opgelegde beperkingen

als uitgangspunt gehanteerd dat de beschikbare financiële middelen slechts

toelaten één radar-sensor op te stellen. In eerste instantie moet worden

beschikt over apparatuur die tenminste een goede radarbewaking en het ver

lenen van navigatie-assistentie mogelijk maakt van het deel van de regio

dat de meeste aandacht vraagt, namelijk de Westerschelde ter hoogte van

Vlissingen met de Rede. Aanbevolen wordt daartoe de sensor te plaatsen aan

de Boulevard te Vlissingen. De radar moet voldoen aan nog nader te specifi

ceren eisen m.b.t. het onderscheidend vermogen en moet zijn voorzien van

diverse meetmiddelen.
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Gekonkludeerd wordt dat met één antenne en een verdeling van de regio

ln 3 blokken een zo acceptabel mogelijke radardekking voor de regio als

volgt kan worden opgezet:

- bet blok "VL". Het radarbeeld dekt op een bereik van 7 km de gehele

Rede van Vlissingen met de ankergebieden, de Galgenput met Sardijngeul

en een klein gedeelte van de Wielingen. Navigatie-assistentie verlenen

lS goed mogelijk.

- bet blok "BQ". Het radarbeeld dekt de Honte en de Pas van Neuzen op

een bereik van 7 km. Acceptabel maar niet optimale navigatie-assis

tentie is mogelijk door maximaal de decentreren.

het blok "WL/CX;". Het radarbeeld dekt het naderingsgebied vanuit de

Wielingen (boei Sch 9/10) tot Vlissingen op een bereik van 12 km. Na

vigatie-assistentie zal niet mogelijk zijn.

Omdat de centrale post zal worden gehuisvest in hetzelfde gebouw als

de regio-verkeerspost Vlissingen zal de HVL voarlopig slechts kunnen be

schikken over de radarbeelden van deze lokale post en niet over radarbeel

den van de regio-posten Terneuzen en Hansweert, zoals bedoeld in de UWRK

opzet.

Aanbevolen wordt voor de radarbeeld-presentatie bet systeem van '~ay

light-mixed-display" (DMD) toe te passen. Hierbij wordt rechtstreeks van

het radar-videosignaal een beeld geproduceerd op een TV-scherm met een zo

danige beeldherhalingsfrekwentie en helderheid dat in de observatieruimte

geen bijzondere verduisteringsmaatregelen behoeven te worden getroffen. De

monstratie van deze nieuwe ontwikkeling op de radartoren te Waarde toonde

aan dat uit operationeel oogpunt gezien een dergelijk radarpresentatie

systeem is te prefereren. Bij DMD wordt gebruik gemaakt van "masters" (met

instelmogelijkheden) en "slaves" (zonder instelmogelijkheden). Nodig zijn 3

"master" DMD' s voor de "bewaking" van de 3 genoemde radarblokken alsmede 1

"master" en 2 "slave" DMD's t.b.v. de regioverkeersleider.

In overweging wordt gegeven te onderzoeken of de radarbeelden per blok

zouden moeten worden geregistreerd m.b.v. daartoe geschikte video-appara

tuur voor bet achteraf nagaan van de juistheid van gegeven aanwijzingen of

rekonstruktie van een bepaald voorval.
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Bij de uitvoering van zijn werkzaamheden moet de HVL in de centrale

verkeerspost worden geassisteerd door een communicatie-ambtenaar (CA) voor

het doorlopend verzamelen en - zowel intern als extern - verstrekken van de

gegevens die betrekking hebben op de komst, de afhandeling of het vertrek

van een schip.

Voor de specifieke kennis m.b.t. het vervoer van gevaarlijke stoffen

kan de HVL geassisteerd worden door een ter zake deskundige gevaarlijke

stoffen ambtenaar (GSA).

Naast de regio-verkeersleider dient de verkeerspost Vlissingen in kon

tinu-dienst te worden bemand door 3 blokfunktionarissen t.b.v. de "bewa

king" van de genoemde 3 radarblokken.

Op basis van hun te verwachten taakbelasting, die afhangt van de ver

keersdrukte en de buitenomstandigheden, kan worden gekonkludeerd dat een

volledige bezetting voor het overgrote deel van de tijd nodig zal zijn doch

dat soms met een geringere bezetting zal kunnen worden volstaan.

M.b.t. de kommunikatie per marifoon tussen de scheepvaart en de ver

keersleiding ~ordt aanbevolen gebruik te maken van één "port-operations"

simplexkanaal en 3 duplex blokkanalen. Apparatuur voor gespreksregistratie

is daarbij noodzakelijk.

Voor de gesprekskoumunikatie tussen de operationele funktionarissen

wordt rechtstreekse lijnverbinding aanbevolen.

Opdat iedere funktionaris goed kan luisteren naar zijn eigen kommuni

katie-apparatuur moet specifieke aandacht besteed worden aan de akoestiek

van de operationele ruimte.

Bij de verschillende onderdelen van de Verkeersdienst komt voortdurend

informatie binnen die voor alle betrokken funktionarissen van belang is.

Aanbevolen wordt:

de overbrenging van deze informatie op efficiënte wijze te doen door

gebruik te maken van een informatie-verwerkend-systeem (rvs);

het rvs te koppelen aan de DMD's van de radar waardoor gegevens van de

blokpagina's verkort kunnen worden vermeld in een minitabel die wordt

afgebeeld op het DMD-scherm. Hiervan kan tevens gebruik worden gemaakt

bij de overdracht van een schip naar een volgend blok;

aansluiting te verkrijgen op het rVS-systeem dat de RWS thans reali

seert tussen een aantal sluiscomplexen in het Deltagebied (van Zuid

West Nederland) waaronder die van Terneuzen en (t.z.t.) Hansweert;



I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

- 11 -

- alle werkplekken van de in deze nota genoemde funktionarissen van de

Verkeersdienst te voorzien van een lVS-terminal (beeldscherm) met

toetsenbord.

Onderzocht moet worden of aansluiting moet worden nagestreefd op het

EVHA-systeem van Europese havens.

Tenslotte zou kunnen worden nagegaan of in de toekomst aansluiting op

VIDITEL van de PTT mogelijk is en nuttig kan zijn om informatie m.b.t.

scheepsgegevens te verkrijgen van b.v. Lloyds-Register of Shipping.

Voor de afstemming van het nautisch en technisch beheer zijn samen

werkingsregelingen opgesteld tussen DGSM en RWS. Ook hier zijn duidelijke

werkprocedures van groot belang.

Voor het efficiënt uitvoeren van de verkeersdiensttaken in het

distrikt Scheldemond dient de operationele samenwerking met de havenauto

riteiten te Antwerpen, Gent en Zeebrugge volgens vaste procedures te verlo

pen. Daartoe moeten de reeds bestaande samenwerkingsvormen kritisch worden

bekeken en waar nodig worden bijgesteld.

Daarnaast zullen ook nieuwe procedures moeten worden opgesteld. Van

groot belang hierbij zijn o.a. het nieuwe "Scheepvaartreglement Wester

schelde" en de zg. "Grote beschikking" voor het vervoer van gevaarlijke

stoffen met zeeschepen.

Ten slotte wordt voor de aanbevelingen m.b.t. vormgeving, indeling en

inrichting van de operationele ruimten verwezen naar de hoofdstukken 4,3 en

5,3 van deze nota.
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4. CENTRALE POST VERKEERSDIENST (CP-VD TE VLISSINGEN)

4.1 Taakuitvoering ep-VD

In bijlage 2 is een opsomming en een omschrijving gegeven van de taken

van de Verkeersdienst m.b.t. het scheepvaartverkeer. Aan de hand hiervan

wordt onderstaand afgeleid welke taken of taakonderdelen ~n kontinudienst

moeten worden uitgevoerd door de centrale post in het sec. Voor zover nodig

worden hierop nadere toelichtingen gegeven in par. 4.1.2.

~~l~l_~~~~!~~~_~~_~~~~~g~~~~~~_~~:~

A. Het uitvoering geven aan het opgestelde beleid t.a.v. de scheepvaart

op de Westerschelde in het algemeen en in het bijzonder t.a.v. het toe

latingsbeleid m.b.t.:

- schepen die gevaarlijke stoffen vervoeren

- schepen met marginale afmetingen

- risicodragende transporten (b.v. slepen)

beperkt manoeuvreerbare schepen

- schepen die willen "overslaan" op de rivier.

Het daartoe uitvoeren van maatregelen t.b.v. de veiligheid van de

vaart (DGSM) en die van de werken (RWS) die naar de mening van de be

heerders noodzakelijk zijn voor de toelating. Het voeren van overleg

hierover met betrokken diensten en instanties (Loodsdienst, Havenschap

pen, RWS-direktie Zeeland en Belgische loods- en havendiensten, etc.).

B. Het opmaken van vaarplannen voor tijgebonden schepen in overleg met de

beheerders van de sluizen te Antwerpen en Terneuzen en met de (Neder

landse en Belgische) loodsdiensten.

C. Het regelmatig voeren van overleg t.a.v. de dagelijkse operationele

gang van zaken in het distrikt Scheldemond met de (Nederlandse en Bel

gische) loodsdiensten, met de RWS (direktie Zeeland) en met beheers

instanties van aangrenzende vaarwateren.

D. Het koördineren van de aktiviteiten van de regio-posten en het geven

van aanwijzingen aan verkeersleiders ter bevordering van een efficiënte

verkeersbegeleiding. Het daarbij zorgen voor een doelmatige inzet van

patrouillevaartuigen.
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E. Het doen opnemen in het "Schelde-scheepvaartbericht" van berichten

betreffende werken die in uitvoering zijn, baggerwerkzaamheden, wrak

opruimingen, meetwerkzaamheden; alsmede het uitgeven van een urgent

scheepvaartbericht.

F. Het opstellen en doen geven van aanwijzingen aan gezagvoerders van

schepen indien bijzondere omstandigheden dit vereisen.

G. Het toewijzen van ankerplaatsen in de Everingen, de Put van Terneu

zen en nabij de Springerplaat en het zonodig van toepassing verkla

ren van overslagvoorwaarden.

H. Het bevorderen van snel en doelmatig optreden bij scheepsongevallen,

scheepsbranden, waterverontreinigingen en andere kalamiteiten.

I. Het verzamelen van gegevens m.b.t. het scheepvaartverkeer voor het

uitvoeren van bovenstaande taken.

Het bijhouden van de benodigde administratie.

Het invoeren van de gegevens in een informatie-verwerkend systeem

(IVS).

Ad A

Ter verkrijging van een loods dient de ETA van het schip 6 uur voor

aankomst bekend te zijn op het loodsstation. Deze ETA-melding wordt gedaan

v~a een Nederlands of Belgisch radio-kuststation al naar gelang het schip

v~a het Oostgat of de Wielingen binnenkomt.

Het Nederlandse kuststation geeft de melding door aan het sec te Vlis

singen dat op haar beurt de loodsboot bij de "Steenbank" verwi ttigt. De

ep-VD in het sec is dan op de hoogte.

Het Belgische kuststation geeft de melding ETA "kruispost-Wandelaar"

door aan het Loodswezen Oostende die op haar beurt de loodsboot verwittigt.

Na beloodsing geeft de loods de ETA "Vlissingen Rede" door aan het sec te

Vlissingen.

Van te voren ~s meestal door de scheepsagent via de telex reeds een

administratieve melding aan het SCC gedaan.

De melding ETA-kruispost houdt de volgende gegevens in:

- de naam van het schip

- de nationaliteit
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- de bruto-regis ter tonnage (BRT)

- de diepgang

- de bestemming

- de ETA loodspost Steenbank of Wandelaar (SB of WN).

Bij de ETA-meldingen aan het see moet door de loods aan boord een aantal

gegevens verstrekt worden die o.a. van belang zijn voor de toelating in het

distrikt Scheldemond. Het betreft hier naast voornoemde gegevens:

- het (te voeren) sein (b.v. B3A: Belgische loods, tonnage-indeling 3,

bestemming Antwerpen)

- de route

- de ligplaats

- het tijdstip van melding

- de ETA Vlissingen Rede

- de ETA Antwerpen (sluizen) of DOW

- eventuele bijzonderheden van belang voor een veilige vaart zoals: gevaar-

lijke lading, gebreken aan het schip, etc.

Tevoren kan dan worden bepaald of het een zogenaamd super- of tijschip

betreft en/of bepaalde voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen zoals

sleepbootassistentie, varen bij daglicht en goed zicht, regeling van de

tijd van op- of afvaart, begeleiding door patrouillevaartuigen e.d. Bij ver

voer van gevaarlijke stoffen zijn de maatregelen vastgelegd. T.a.v. zogenaamde

marginale schepen moet e.e.a. nog worden geregeld, zoals het uitwerken van

gegevens m.b.t. laagfrekwente deining.

Afvarende schepen met bijzonderheden als boven omschreven die afkomstig

zijn van Nederlandse havens of ankergebieden dienen zich vóór vertrek aan

het sec te melden. Betreft het zeeschepen uit Belgische havens, dan dienen

dergelijke meldingen te verlopen via de verantwoordelijke Belgische instan

ties.

Ad B

Om potentiële gevaarsituaties te voorkomen, moet worden vermeden dat

tij schepen elkaar op de rivier onnodig oplopen en passeren. Hiertoe kan het

nodig zijn van te voren de volgorde van vertrek van de ~ede vast te stellen.
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Ad C

Geen nadere toelichting.

Ad D

Het naar behoren funktioneren van de regio-posten alsmede van de pa

trouillevaartuigen op de Westerschelde ~s vooral afhankelijk van

het tijdig verkrijgen van relevante informatie over de te verwachten scheeps

bewegingen. Het betreft hier speciaal informatie over schepen die bestemd

zijn voor de sluizen of ankerplaatsen, schepen die gevaarlijke stoffen ver

voeren, super- of tij schepen, beperkt manoeuvreerbare schepen, gesleepte

transporten, zeilevenementen, etc.

Het verzamelen en verstrekken van deze relevante informatie is de taak

van de CP-VD.

Ad E
De CP-VD onderhou4t hiertoe de benodigde kontakten met andere instan

ties t.b.v. deze berichtgeving aan de scheepvaart. Urgente berichten betref

fen zich plotseling voordoende ongevallen, stremmingen etc.

Ad F

Wat bijzondere omstandigheden kunnen z~Jn, staat beschreven ln bijlage I

(punt 3.4).

Ad G

Verzoeken van cargadoors om een ankerplaats t.b.v. laden, lossen of

lichteren e.d. dienen te worden behandeld door de CP-VD. Deze wijst de an

kerplaatsen aan en geeft hierover informatie aan de betreffende regio-post.

De van kracht zijnde overslag-voorwaarden worden aan het schip medegedeeld.

Ad H

Indien meldingen van scheepsongevallen, waterverontreiniging e.d. bin

nenkomen, moet worden zorggedragen voor snelle interne en externe bericht

geving hierover en voor passende verkeersmaatregelen. Patrouillevaartuigen

en dienstonderdelen van betrokken/verantwoordelijke instanties (RWS, Brand

weer e.d.) kunnen dan efficiënt worden ingezet. De CP-VD dient dit te rege

len in nauw overleg met de regio-posten.
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Ad I

Om deze taak vlot en efficiënt te kunnen uitvoeren, dient te worden be

schikt over een informatie-verwerkend-systeem (IVS) , zodat alle belanghebbende

funktionarissen van betrokken diensten en instanties snel over de voor hen

relevante gegevens kunnen beschikken. Deze gegevens kunnen -indien nodig

worden gebruikt voor statistische bewerking. Het verzamelen en invoeren van

de gegevens in het IVS kan zonodig worden gedelegeerd aan assisterende funk

tionarissen.

4.2 Operationele opzet, personeel en samenwerkingsprocedures CP-VD

~~~~l_~!~~~~~~_~~E~~~i~~_f~:~

Konform de aanbeveling van de funktionele opzet van de Verkeersdienst

(bijlage 3) worden de funkties zoals omschreven in par. 4.1 (met uitzondering

van funktie I) uitgevoerd door een hoofdverkeersleider (HVL). Deze draagt in

kontinudienst de verantwoordelijkheid voor het operationeel funktioneren van

de Verkeersdienst in het distrikt Scheld~mond.

Voor het voeren van het benodigd operationeel overleg t.b.~. een veilige

en vlotte vaart zal de HVL voortdurend nauw moeten samenwerken met de Neder

landse loodsdienstleider (zie eveneens bijlage 3). In verband daarmee wordt

aanbevolen de werkplekken van deze beide funktionarissen in elkaars onmid

dellijke nabijheid op te stellen zodat direkt spreekkontakt doorlopend moge

lijk is.

Daarnaast zal er veelvuldig intern kontakt z~Jn tussen de HVL en de ver

keersleider van de regio "Vlissingen" en eveneens, doch waarschijnlijk ~n

mindere mate, met de verkeersleiders van "Terneuzen" en "Hansweert".

De HVL stelt de verkeersstromen op elkaar af en stelt indien nodig in

overleg vaarplannen op voor bepaalde kategorieën schepen of bijzondere trans

porten.

Indien het nodig is dat de HVL aanwijzingen geeft aan een bepaald schip

(o.a. uit hoofde van de funkties F en H), moet hij hiervoor de verkeersleider

in de betreffende reg~o inschakelen voor het d00rgeven van de berichten (SA

COM-principe) .

Het volgen van het individuele schip op de rivier wordt gedaan vanuit

de regio-verkeersposten.
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Zonodig worden door de HVL patrouillevaartuigen belast met bijzondere

opdrachten.

Externe kontakten heeft de HVL in de eerste plaats met de post Zand

vliet. Ook met de in oprichting zijnde radarpost Zeebrugge zal in de toekomst

veel uitwisseling van gegevens nodig zijn m.b.t. komende en gaande vaart.

Externe kontakten onderhoudt de HVL voorts met RWS. Havenschappen en andere

bij de scheepvaart betrokken instanties en instellingen.

Voornoemde in- en externe kontakten worden voornamelijk gevoerd t.b.v.

de op- en afvaart van schepen (de vaarplanning) en betreffen onder meer:

- sluispassage te Antwerpen en Terneuzen

- de beschikbaarheid van ligplaatsen en/of ankerplaatsen

- het toelatingsbeleid (toe te passen regels en afspraken. zeewaardigheid.

hydro-meteo-omstandigheden. grote drukte. etc.)

- de vaart met grote m~ssagoed-schepen. containerschepen. gascarriers.

bijzondere transporten etc.).

Voor de specifieke kennis ~.b:t. het vervoer van gevaarlijke stoffen

kan de HVL geassis teerd worden door een ter zake deskundige gevaarlijke~

stoffen-ambtenaar (GSA).

Het doorlopend verzamelen en -zowel intern als extern- verstrekken van

de gegevens die betrekking hebben op de komst, de afhandeling of het vertrek

van een schip kan geschieden door een communikatie-ambtenaar (CA) in kontinu

dienst.

Voor het efficiënt uitvoeren van de verkeersdiensttaken in het distrikt

Scheldemond dient de operationele samenwerking met de havenautoriteiten te

Antwerpen, Gent en Zeebrugge volgens vaste procedures te verlopen. Daartoe

moeten de reeds bestaande samenwerkingsvormen kritisch worden bekeken en

waar nodig worden bijgesteld.

Daarnaast zullen ook n~euwe procedures moeten worden opgesteld. Van

groot belang hierb ij zijn o. a. he t nieuwe "Scheepvaartreglement lrles tersche lde"

en de "z.g. Grote Beschikking" voor het verv0er van gevaarlijke stoffen met

zeeschepen.

Voor de afstemming van het nautisch en technisch beheer zijn samenwer

kingsregelingen opgesteld tussen DGSM en RWS. Ook hier zijn duidelijke werk

procedures van groot belang.



I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

- 18 -

~~;~;_~~Sh~_~~~E_~~~~~~_igK=VD)

Voor het kontakt met de schepen, de buitenomstandigheden en vanwege het

feit dat de Rede van Vlissingen als een bijzonder aandachtsgebied kan worden

beschouwd, wordt ten zeerste aanbevolen de werkplek van de HVL zodanig te

situeren dat uitzicht hierop mogelijk is.

~~~~1_~~~~E~~~h~_if~=VD)

Bij het uitoefenen van zijn werkzaamheden zou het gewenst zijn als de

HVL kon beschikken over radarbeelden die inzicht verschaffen in de stand

van zaken op de vaarwegen. Met name zijn beelden nodig van ongevalsgevoelige

vaarwegdelen. In de UWRK-opzet had op "eenvoudige" wij ze hieraan voldaan kun

nen worden.

Omdat in de huidige tijdelijke opzet de centrale post wordt gehuisvest

nabij (in hetzelfde gebouw als) de regio-verkeerspost Vlissingen zal de HVL

voorlopig slechts kunnen beschikken over de radarbeelden van deze lokale

post.

Beelden die radardekking geven van de regio's Terneuzen en Hansweert

zal hij dus niet kunnen observeren, hoewel dit wel noodzakelijk is. Voor de

observatie van de radarbeelden heeft de HVL tenminste 1 beeldscherm nodig,

waarop hij onder daglichtkonsties kan kijken. Naar keuze moet elk beschikbaar

radarbeeld kunnen worden gepresenteerd. De HVL heeft geen meet- in instel

mogelijkheden voor het radarbeeld nodig.

~~~~~_!~!~E~~~~~=~~~~E~~~~_~Z~~~~~_~~:~_

Als operationeel hoofd van de wacht moet de HVL voortdurend kunnen be-

schikken over alle relevante informatie m.b.t. de scheepvaart. Aanbevolen

wordt deze informatie te verkrijgen via een informatie-verwerkend systeem

(IVS) waarin deze info is ingevoerd o.a. door de communicatie-ambtenaar (CA).

Bij een dergelijk systeem dienen de HVL, de CA en de GSA te beschikken over

een "electronic-data-display" (EDD) met een toetsenbord (zie ook par. 5.2.8).

4.2.5 Radio-kommunikatie CP-7D

De kommunikatie met de schepen moet ln principe verzorgd worden door

de funktionarissen in de regio-verkeersposten. Kontrole hierop kan de HVL

opdragen aan de regio-verkeersleiders. Hij moet wel beschikken over radio
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zend- en ontvangstmogelijkheid op een "port-operations" marifoonkanaal (b. v.

14) voor direkt spreekkontakt met de scheepsleiding t.b.v. bijvoorbeeld

de toelating. Voorts moet de HVL gebruik kunnen maken van een speciaal ver

keersdienst-kanaal om in kontakt te treden met patrouillevaartuigen (momen

teel wordt hiervoor nog marifoonkanaal 37 van de RWS gebruikt).

Voor het inwinnen en zonodig verstrekken van administratieve gegevens

dient de communicatie-ambtenaar te beschikken over een zogenaamd administra

tief marifoonkanaal.

~~~~~_!~1~f~~~:_~g_E~1~~~E~ig~igg~~_~~:~

Voor de benodigde kontakten zowel ex- als intern dient de HVL te be-

schikken over:

- direkte telefoonverbindingen met de 3 regio-verkeersleiders

- direkte telefoonverbinding met de Belgische posten te Zandvliet en

Zeebrugge

- aansluiting op -het openbare telefoonnet

- aansluiting op het huistelefoonsysteem.

Veel externe info wordt verstrekt per telex. Aanbevolen wordt -de telex

apparatuur te plaatsen bij de communicatie-ambtenaar.

Uiteraard moeten de CA en de GSA ook telefoonaansluiting krijgen op

het openbare telefoonnet en het huistelefoonsysteem.

~~~~2_Q~~Eig~_f~g~Ei~g~1~_~iEE~~Ei~g-~~:YQ

Nodig zijn lessenaars, bureaustoelen, kasten, kijkers, kopieerappara-

tuur, type-machines, bespreektafeIs, kaartentafels etc.

4.3 Aanbevelingen m.b.t. de operationele ruimte CP-VD

De operationele ruimte van de HVL moet voldoende groot zijn om samen

met de loodsdienstleider op behoorlijke wijze de werkzaamheden te kunnen

verrichten. Dit betekent dat er plaats moet zijn voor 2 lessenaars die zo

danig zijn opgesteld dat beide "wachtleiders" elkaar niet storen, doch ver

baal overleg zonder opstaan mogelijk is.

De lessenaars moe ten t. b. v. de werkzaamheden ruim van afmeting zijn

en zodanig van inrichting dat een daglicht-beeldscherm (voor radarbeelden) ,

een EDD en een arbitrage-telefoontoestel op ergonomisch verantwoorde wijze

ge?laatst kunnen worden.
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Er dient uitzicht te zijn op de Rede van Vlissingen. Daar de kijkrich

ting naar het zuiden is, moeten passende zonwerende maatregelen worden ge

troffen.

Bij voorkeur dient in dezelfde werkkamer ruimte te zijn voor het opstel

len van een bespreektafel met stoelen, kasten en een kaartentafel.

Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de akoestiek, daar veel ge

bruik zal worden gemaakt van kommunikatiemiddelen.

Voor een goede verlichting van de werkruimte, de lessenaars, de kaarten

tafel en de werktafel moet worden gezorgd.

In de onmiddellijke nabijheid van de HVL moeten de werkruimten van de

assisterende CA en GSA -eventueel te zamen- worden gesitueerd.

Direkt uitzicht op het Westerscheldegebied is niet nodig. Deze ruimten

moeten eveneens voldoende groot zijn om voor elke funktionaris een lessenaar

met apparatuur, opbergkasten en aflegtafels te kunnen plaatsen.
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5. VEF.KEERS·POST VLISSINGEN (VPV)

5.1 De taakuitvoering van de regio-verkeerspost Vlissingen VPV

Aan de hand van de taken van de Verkeersdienst zoals omschreven ln bij

lage 2 kan ook voor de regio-verkeerspost "Vlissingen" worden afgeleid welke

taken of taakonderdelen moeten worden uitgevoerd. Voor zover nodig worden

hierop nadere toelichtingen gegeven in par. 5.1.2.

5.1.1 Funkties en bevoeodheden VPV-----------------------Q----------
A. Het leveren van een bijdrage aan een veilige en vlotte afwikkeling van

het scheepvaartverkeer in de regio "Vlissingen". Daartoe het inwinnen

en verstrekken van operationeel relevante informatie en het doorlopend

houden van toezicht op de scheepsbewegingen in het bijzonder v.w.b. mar

ginale schepen, schepen met gevaarlijke stoffen, risicodragende schepen

en sleeptransporten.

B. Het houden van toezicht op ankerliggers en zonodig het toewijzen van

ankerplaatsen op de Rede.

C. Het geven van navigatie-assistentie m.b.v. walradar.

D. Het identificeren en zonodig begeleiden van "blindgangers".

E. Het regelen van het scheepvaartverkeer o.a. door het geven van adviezen

of aanwijzingen, indien bijzondere omstandigheden dit vereisen.

F. Het dirigeren van de patrouillevaartuigen in de regio Vlissingen indien

bijzondere omstandigheden dit vereisen.

G. Het geven van nautisch relevante informatie m.b.v. walradar aan de ka

piteins van de veerboten over de verkeerssituaties op de Rede van Vlis-

singen.
H. Het houden van toezicht op de naleving van reglementen en voorschriften,

op eventueel genomen maatregelen en op de naleving van daarvoor in aan

merking komende vergunningsvoorwaarden.

I. Het verzorgen van de berichtgeving aan de scheepvaart (rechtstreeks per

marifoon of via de SID) op vaste tijdstippen en zo nodig ad hoc.

J. Het plegen van overleg t.b.v. de operationele verkeersafwikkeling met

de hoofdverkeersleider (HVL) van de centrale post in het Schelde-Co

ordinatie-Centrum (SCC) te Vlissingen en met de verkeersleider ln

de verkeerspost in de aangrenzende regio (Terneuzen).
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K. Het geven van nautisch relevante informatie aan de rededienst-koördina

tor van de Loodsdienst t.b.v. een vlotte beloodsing.

L. Het onderhouden van kontakt(en) t.a.v. de verkeersafwikkeling met de

verkeersinstanties van de aantakkende havens.

M. Het bevorderen van een snel en doelmatig optreden bij scheepsongeval

len (aan de grond lopen, aanvaringen, brand, etc.), waterverontreini

gingen en andere kalamiteiten.

N. Het verzamelen en aktualiseren van gegevens m.b.t. de schepen en het

scheepvaartverkeer in de regio. Het bijhouden van de benodigde admini

stratie.

Het invoeren van de gegevens in een informatie-verwerkend systeem (lVS).

~~l~~_!~~!i~g!i~g_~E_~~_f~~~!i~~_~~

Ad A

Het houden van toezicht bestaat vooral daarin dat gevaarlijke situaties

worden voorkomen door visueel en m.b.v. radar doorlopend toe te zien op de

steeds wisselende verkeerssituaties, eventueel de verkeersdeelnemers te ~n

formeren en zonodig regelend op te treden door het geven van adviezen of aan

wijzingen.

Ad B

Het komt regelmatig voor dat de Rede van Vlissingen wordt bezet door

40 à 60 ankerliggers in welke gevallen het toewijzen van ligplaatsen ter

vermijding van aanvaringen en aandrijvingen noodzakelijk is. Voor schepen

met gebreken of beschadigingen, door hun afmetingen beperkt manoeuvreer

bare schepen, sleeptransporten e.d. die op de Rede van Vlissingen ten anker

willen gaan, dient vooraf een ankerplaats te worden gereserveerd.

Hetzelfde geldt voor schepen met gevaarlijke ladingen.

Me

Naast het verlenen van navigatie-assistentie aan vooral beloodste

schepen, kunnen ook andere vaartuigen van deze diensten gebruik maken.

Ad D

Blindgangers ZlJn niet geïdentificeerde verkeersdeelnemers.



I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

- 23 -

ME

Wat bijzondere omstandigheden kunnen zijn, staat beschreven in bij

lage 1 (punt 3.4).

Ad F

Geen nadere toelichting.

MG
Goede walradar in de verkeerspost te Vlissingen maakt het mogelijk aan

de kapiteins van de veerboten gedetailleerde nautische informatie te ver

strekken o.a. over de positie van ankerliggers en over varende schepen die

de route van de veerdienst Vlissingen-Breskens zullen kruisen.

Ad H

Geen nadere toelichting.

MI

Op vaste tijdstippen worden berichten uitgezonden op z.g. administra-

tieve marifoonkanalen inzake:

- weersgesteldheid (wind, zicht, etc.)

- snelheidsbeperkingen (o.a. wegens werkzaamheden)

- scheepsbewegingen (o.a. van diepgaande zeeschepen)

- gestaakte loodsdiensten

- navigatie-obstruktie en andere informatie van nautische aard.

Op willekeurige tijdstippen worden berichten uitgezonden op nautische

marifoonkanalen in geval van akute hinder voor de scheepvaart.

Ad J, K, L, M en N

Geen nadere toelichting.

5.2 Operationele opzet personeel en werkprocedures tijdelijke VPV

~~~~l_~!g~~~~~_YEY

Zoals in de algemene toelichting (hoofdstuk 2) is uiteengezet, zal de

regio-verkeerspost Vlissingen (VPV) met beperkte middelen worden opgezet.

Om te kunnen funktioneren zal deze tijdelijke post in eerste instantie moe

ten beschikken over apparatuur die tenminste een goede radarbewaking moge-
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lijk maakt van het deel van de regio dat de meeste aandacht vraagt, namelijk

de Westerschelde ter hoogte van Vlissingen met de Rede. In par. 5.2.5 wordt

hierop nader ingegaan.

~~~~~_~~_~~iE~~~~~E~~~i~~~~~~_~Y

De operationele opzet is zodanig dat onder alle buitenomstandigheden

binnen de opgelegde beperkingen optimale verkeersbegeleiding kan worden ge

geven. Hierbij worden de volgende kondities onderscheiden:

A: 1) zicht 3000 m of minder: zichtberichtendienst (ZBD);

of

2) grote verkeersdrukte;

of

3) schepen die bijzondere aandacht behoeven ("attentie"-schepen);

B: goed zicht (dag en nacht) èn normale verkeersdrukte (geen ZBD)

c: goed zicht (dag en nacht) èn lage verkeersdrukte (geen ZBD).

~~~~~_g~E_~i~~E_~E_~~E_~~E~~~~i~~_~Y

Omdat de aktiviteiten in de regio-post Vlissingen (VPV) sterk afhangen

van de omstandigheden buiten, zullen de verkeersfunktionarissen onder kon

dities van goed zicht (A-2, A-3, B en C) een zo goed mogelijk direkt uit

zicht moeten hebben op het meest kritische gedeelte van hun werkgebied.

Ook de kustwachttaken die in de verkeersdienst zijn geintegreerd, ver

eisen volgens internationale overeenkomsten [8] een direkt zicht op het te

bewaken gebied.

Uit de praktijk blijkt dat bij goed zicht nauwelijks positie-informa

tie van het "eigen" schip wordt gevraagd. Wel wordt t.b.v. de navigatie

verkeersinformatie ingewonnen of verstrekt. Zo nodig worden door de ver

keerspost aanwijzingen gegeven van adviserende of bindende aard. Hiertoe

is een goed overzicht (beeld) nodig van de verkeerssituatie, zodat het di

rekt zicht moet worden ondersteund door radarbeelden, die onder daglicht

kondities kunnen worden geobserveerd. Immers direkt zicht en radarbeelden

vullen elkaar aan en geven daardoor volledige visuele informatie. Uiter-

aard zullen de radarbeelden aan bepaalde nog nader te formuleren eisen moe

ten voldoen. Daarnaast kan incidenteel ook onder deze omstandigheden behoefte

bestaan aan meer nauwkeurige meetfaciliteiten met radar.
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Ook bij druk verkeer zal bij goed zicht (konditie A-2) behoefte bestaan

aan navigatie-assistentie, doch de accenten zullen vooral liggen op het ge

ven van additionele informatie en zonodig verkeersaanwijzingen.

Navigatie-assistentie (positie-informatie) wordt voornamelijk ge

vraagd als het zicht sterk verminderd is en de scheepsleiding zelf weinig

of niets kan zien (konditie A-I). Vanzelfsprekend is men dan ook in de ver

keerspost geheel aangewezen op radar. Voor dit doel dient de radar

aan nog nader te specificeren eisen m.b.t. het onderscheidend vermogen te

voldoen alsmede te zijn voorzien van diverse meetmiddelen.

~~~~~_~~_l~i~i~~_~~~_~~_E~~i~E~~E-~Y

Vooral t.b.v. de uitvoering van de taken A, F, J, K en M (zie par.

5. I. I) is het noodzakelijk te komen tot een regionale verkeersleiding,

waarbij één funktionaris uitsluitend als "dirigent l
' optreedt en beslis

singen neemt m.b.t. de verkeersafwikkeling. Deze verkeersleider zal door

lopend over een 'totaalindruk moeten kunnen beschikken van 'het verkeer in

de gehele regio Vlissingen. Aan de hand van de momentane verkeerssituatie

en de te verwachten ontwikkeling moet hij zonodig regulerend optreden door

het geven van (bindende) verkeersaanwijzingen. Bij grote drukte zal dit

veel van zijn aandacht vergen, waarbij hij zich niet kan verliezen in de

tailwerkzaamheden t.b.v. andere taken. Vooral voor de veilige en vlotte

(door)vaart van LPG-carriers en grote schepen met marginale diepgangen is

dit van belang. Op een toename van dit soort schepen moet worden gerekend

als de plannen zijn gerealiseerd t.a.v. de verruiming van de vaargeul naar

Antwerpen en het vervoer van gas per schip. Wat dit laatste betreft kan

worden opgemerkt dat de nieuwe gasterminals van Eurogas te Vlissingen en

DOW-Chemical te Terneuzen nagenoeg gereed zijn. Plannen voor een gastermi

nal te Antwerpen verkeren in een vergevorderd stadium. De afvoer-beperking

voor gasvervoer per binnenschip is opgeheven.

Evenals in de regio I s Terneuzen en Hansweert zal de hoofdverkeers lei

der (HVL) dan in de regio Vlissingen ook te maken hebben met één aanspreek

bare en verantwoordelijke regio-verkeersleider. Hierdoor zal het operatio

nele verkeerssysteem voor het Distrikt Scheldemond een funktioneel geheel

gaan vormen.
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~~~~~_r!~~_~E~E~~~~~~!~_~E~~~_~~_E~~~E~~~~~~~-~Y
Volgens de oorspronkelijke UWRK-visie zou het werkgebied met radar wor-

den bestreken, zoals is aangegeven in onderstaande figuur:
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T.b.v, de regio Vlissingen zijn ~n deze UWRK-opzet radarsensoren gepro

jekteerd te Vlissingen-eiland, Westkapelle, Dishoek, Cadzand en Hoofdplaat.

De sensoren te Vlissingen-eiland en Dishoek werden in een latere evaluatie

gekombineerd en geplaatst aan de Boulevard te Vlissingen. Met deze indeling

is bij het vaststellen van de radardekking en het kommunikatieplan voor de

regio Vlissingen en de personele inzet van de regio-post rekening gehouden.

Echter bij het plan voor de operationele opzet van de tijdelijke verkeerspost

Vlissingen is ten gevolge van de opgelegde beperkingen t.a.v. de radardekking

als uitgangspunt gehanteerd dat de beschikbare financiële middelen slechts

toelaten één radar-sensor (met een aantal radarkonsoles) op te stellen. Aan

bevolen wordt de sensor aan de Eoulevard te Vlissingen hiervoor te gebruiken.

Alhoewel dit impliceert dat het verlenen van navigatie-assistentie maar tot

op beperkte afstand van Vlissingen mogelijk is, zal toch een uitstekend radar

beeld worden verkregen van het belangrijke aandachtsgebied nabij Vlissingen.

I
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In dit redegebied (zie onderstaande figuur) komen 4 vaarwateren bij elkaar,

bevinden zich 3 ankergebieden die druk bezocht worden, is een voorzorgsgebied

ingesteld voor de doorgaande vaart en vinden de loodswisselingen plaats.

I
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Vanuit ~iss ingen kan door decentrering van het radarbeeld ook aanslui ting

worden verkregen op het radardekkingsgebied vanuit Terneuzen. Dit is van

belang omdat zich in dit regio-deel speciale aandachtsgebieden bevinden

zoals de ingang van de Sloehaven, de zeer nauwe drempel van Borssele met

ter plaatse de aantakking van de Everingen en de Schaar van Spijkerplaat.

De op genoemde wijze te verkrijgen radardekking van dit deel van de regio

1S acceptabel maar beslist niet optimaal. Daarvoor zou een tussenliggende

radarsensor nodig zijn.

Mede gezien de afstand van Vlissingen tot de grens met de regio Ter

neuzen (ca. 12 km), wordt aanbevolen de 2 voornoemde radarbeelden in te

stellen op een bereik van 7 km. Door de decentrering kan dan een zodanige

radardekking worden verkregen dat positie~informatie kan worden gegeven.

Uiteraard stelt dit bepaalde eisen aan de benodigde radarapparatuur, o.a.

dat schepen en boeien tot op een afstand van ca. 5 km gescheiden kunnen

worden'waargenomen bij een onderlinge afstandvan ca. 25 m. Beide aandachts-
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gebieden kunnen worden beschouwd als aparte radarblokken (Vlissingen met de

Rede = VL en oostelijk hiervan het gebied rond Borssele = BQ).

Om tijdig op de hoogte te zijn van de schepen die "zijn" blok naderen,

is het noodzakelijk dat de blokfunktionaris ook beschikt over (radar)informa

tie van een gedeelte van het aangrenzende blok (radar-overlap).

Het gebied ten westen van de Rede van Vlissingen is uitgestrekt en zo

danig van vorm dat voor het verlenen van navigatie-assistentie verspreid

opgestelde sensoren nodig zijn. Door te Vlissingen in westelijke richting

een radarbeeld in te stellen op groot bereik en/of extreem gedecentreerd,

kan van een gedeelte van de Wielingen wel radarinformatie worden verkregen

die geschikt is om verkeersinformatie en zo nodig verkeersaanwijzingen te

geven. Voorgesteld wordt het radarbereik ~n te stellen op ca. 12 km, daar

dit reikt tot het blokgebied Zeebrugge (alwaar ook een radarpost wordt ge

vestigd) .

In de richting van het Qostgat kan door de plaats van de radarantenne

en het verloop van het vaarwater maar een klein gedeelte van de vaargeul

vanuit Vlissingen door radar worden gedekt. Hoge duinen nabij Dishoek be

lemmeren het radarzicht. Derhalve zal- de verkeersinformatie in dit gebied

uitsluitend kunnen worden verkregen en gegeven d.m.v. radio-kommunikatie.

Doordat in de Wielingen (wt) geen positie-informatie kan worden gege

ven en het Oostgat (OG) uitsluitend kommunikatie-gebied is, zal de werk

belasting zodanig zijn dat beide deelgebieden kunnen worden samengevoegd

tot één aandachtsgebied (= WL/OG).

Konkluderend kan worden gesteld dat met de hiervoor omschreven radar

opzet 3 blokken worden onderkend (zie ook fig. a):

- het blok "VL". Het radarbeeld dekt op een bereik van 7 km de gehele

Rede van Vlissingen met de ankergebieden, de Galgenput met Sardijn

geul en een klein gedeelte van de Wielingen. Navigatie-assistentie

verlenen ~s goed mogelijk.

- het blok "BO" Het radarbeeld dekt de Honte en de Pas van Neuzen op

een bereik van 7 km. Acceptabele maar niet optimale navigatie-assis

tentie is mogelijk door maximaal te decentreren.

het blok "NL/OG". Het radarbeeld dekt het naderingsgebied vanuit de

Wielingen (boei Sch 9/10) tot Vlissingen op een bereik van 12 km. Na

vigatie-assistentie zal niet mogelijk zijn.
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Zoals aangegeven ln par. 5.2.3 zullen de radarbeelden (ook) onder dag

lichtkondities moeten kunnen worden geobserveerd. Dit kan worden gereali

seerd:

a. door Vla een TV-kamera de radarbeelden te presenteren op TV-monitoren

(naast de presentatie op radarbeeldschermen in een verduisterde ruimte),

b. door het systeem van "daylight-mixed-display" (DMD) toe te passen. Hier

bij wordt rechtstreeks van het radar-videosignaal een TV-beeld geprodu

ceerd met een zodanige beeldherhalingsfrekwentie en helderheid dat in

de observatieruimte geen bijzondere verduisteringsmaatregelen behoeven

te worden getroffen.

Ad a.

Deze methode die reeds elders wordt toegepast heeft het nadeel dat er

ter plaatse van de TV-monitor geen radarinstelmogelijkheden zijn. Daarnaast

is er eigenlijk sprake van twee werkplekken (één met uitzicht en één ver-

duisterd).

I
I
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Ad b.

Dit ~s een nieuwe ontwikkeling van een reeds bestaand systeem (3
e

gene

ratie). Demonstratie op de radartoren te Waarde toonde aan dat uit operatio

nee100gpunt gezien een dergelijk radarpresentatie-systeem is te preferen:

- ter plaatse van de DMD kan over alle radarinstelmogelijkheden worden

beschikt;

er is slechts sprake van één werkplek, op een juiste plaats te situeren;

verduistering is overbodig dus de werkomstandigheden zijn aangenamer;

- direkt zicht en radarzicht vullen elkaar voortdurend aan waardoor steeds

een zo volledig mogelijk visuele informatie wordt verkregen.

Belangrijke technische voordelen bij het gebruik van DMD's zijn voorts:

- het radarbeeld wordt kontinu gepresenteerd zonder "oplichten";

echo's van niet relevante gebieden (zoals land) kunnen worden weggedraaid;

_ kustlijnen, boeienlijnen e.d. kunnen synthetisch worden ingebracht;

_ vergrote presentatie van delen van door radar bestreken gebied is moge-

lijk;

_ van een bewegend "doel" kan de lengte van de zogenaamde "s taart" (na-

lichting) worden ingesteld;

- het is mogelijk om 3 andere funktionarissen een "slave"-aansluiting te

geven op de "master"-DMD.

Nadelen zijn:

door de video-presentatie worden lijnen en doelen niet vloeiend afgebeeld

waardoor een zekere mate van onscherpte ontstaat;

- het systeem is nog niet langdurig operationeei getest. (Dit kan worden

ondervangen door goede garantie-afspraken te maken met de leverancier).

Tenslotte wordt opgemerkt dat t.b.v. het doen van predikt ie van scheeps

bewegingen in de gedemonstreerde DMD slechts beperkte meet- en rekenmogelijk

heden worden aangebracht. Voor de verkeerspost Vlissingen is uitbreiding van

deze mogelijkheden noodzakelijk op tenminste 1 DMD.

Gezien de evidente voordelen van DMD's wordt er ~n deze nota verder van

uitgegaan dat dit systeem zal worden toegepast.



I
I - 31 -

I
I

In figuur b. ~s aangegeven hoe de presentatie zal zijn van radarbeelden

op DHD-schermen:

VLAAN

ZUIO eEVElANO
\

NO LHVEUl.NO

ZEeUWSCH

--~~-----~IIiI"
/

/
/

/ ,,"'1.

- - ••• e •••• ,.··,.,.~ •••••••••••

",

1:375 000 (54°00'N)

11

IS

10

IJ

f' ..••
\ ';....' ,
J.,

I

I
I

I
I

I
I
I

o 10 15 20 25 om

I
I
I
I
I
I
I

Bij de geschetste operationele opzet ~s de regio Vlissingen verdeeld

~n 3 "blokken" die door 3 funktionarissen moeten worden bewaakt, ieder met

een eigen instelbare "masterJl-DMD. Daarboven moet een funktionaris worden

aangesteld als regio-verkeersleider. Deze ("dirigent") zal om zijn taken

naar behoren te kunnen uitvoeren, een radaroverzicht moeten krijgen van de

gehele regio. Eis is hierbij dat de 3 met radar bestreken deelgebieden per

manent worden afgebeeld. Voornoemde beelden zou de regio-verkeersleider

kunnen observeren op 3 aan de DMD's van de blokfunktionarissen gekoppelde

"slaves". Er zijn echter een aantal redenen om één van deze TV-beeldkasten

niet als "slave" maar als "master" DMD uit te voeren, namelijk:

- de regio-verkeersleider (en ook de HVL) kan behoefte hebben aan detail

informatie die dan kan worden afgebeeld zonder de werkzaamheden (en het

beeld) van de blokfunktionaris te verstoren;

I
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- de regio-verkeersleider moet over instelmogelijkheden beschikken t.b.v.

prediktie van vooral schepen die bijzondere aandacht behoeven;

- op deze wijze wordt voorzien in een reserve "master" DMD wat van groot

belang moet worden geacht in dit operationeel kontinu-bedrijf;

- voor het geven van loods technische adviezen dient te loodsdienstleider

te kunnen beschikken over een instelbaar radarscherm. In voorkomende ge

vallen kan hij daartoe gebruik maken van de "master"-DMD van de regio

verkeersleider.

De taakbelasting van de benodigde funktionarissen zal niet alleen sterk

afhangen van de buitenomstandigheden, maar tevens van de verkeersintensiteit

en de zogenaamde "attentie" schepen. Daardoor is het slecht te voorspellen

wanneer de taken met minder dan 4 personen kunnen worden uitgevoerd. Om hier

in toch enig inzicht te verkrijgen is door de Verkeersdienst de volgende

~chatting gemaakt van de in par. 5.2.2 aangegeven buitenomstandigheden.

Omstandigheid A komt circa 60% van de. tijd voor, omstandigheid B circa

30% en C circa 10%.

Het percentage A wordt sterk beinvloed door:

- schepen die bijzondere aandacht behoeven. Dagelijks passeren gemiddeld

2 marginale schepen, 2 gasschepen en incidenteel averij-schepen. Dit

beslaat ca. 4 uren per etmaal;

- de grote verkeersdrukte die door het leegstromen van de havens elke

dag om ca. 17.00 uur begint en kan voortduren tot 03.00 uur 's nachts.

Dit beslaat ca. 8 U~En per etmaal;

- beperkt-zicht-omstandigheden (ZBD) komen la tot 15% van de tijd voor,

vaak 's ochtends met daarna grote drukte. Dit beslaat gemiddeld 3 uren

per etmaal.

Onder konditie A ~s een 4-persoons bezetting beslist noodzakelijk.

Onder konditie B is het denkbaar dat wordt overgegaan tot kombinatie van

taken en deze te laten uitvoeren door 3 personen. De vierde funktionaris moet

"stand by" blijven als aflosser of invaller bij een plotseling optredende ka

lamiteit of als recuperatie nodig is. Hij kan dan administratieve werkzaamhe

den verrichten zoals onder meer verslagen maken van op de band vastgelegde

(marifoon) gesprekken.

Onder konditie C kan het werk wellicht worden uitgevoerd door 2 funk

tionarissen. De derde funktionaris dient "stand by" te blijven. De praktijk
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zal moeten uitwijzen of dit ook het geval is met de vierde funktionaris. Ge

zien het lage percentage dat deze konditie voor komt zal hij vermoedelijk

beschikbaar moeten blijven of kan de vrije tijd gebruikt worden ter kompen

satie van gemaakte overuren.

Omdat het blok VL als belangrijkste aandachtsgebied wordt beschouwd

verdient het aanbeveling de funktionaris die hier dienst doet periodiek an

dere werkzaamheden te laten verrichten ter recuperatie. Geadviseerd wordt

een wisseldienst in te stellen met de regio-verkeersleider. Op deze wijze 1S

er een funktionaris met voldoende ervaring om de "dirigent" zo nodig te ver

vangen. Tevens blijft op deze wijze de regio-verkeersleider goed bekend met

de "lokale" problematiek. De konsekwentie ervan is wel dat beiden van het

zelfde niveau moeten zijn (bijvoorbeeld Rede-verkeersambtenaar = RVA). In

dien de 2 andere funktionarissen van een iets lager niveau zijn (bijvoor

beeld binnenverkeersambtenaar = BVA) wordt bereikt dat er "doorgroei" moge

lijkheden ontstaan en er duidelijkheid is v.w.b. de leiding.

2~~~~_~~E~~ii~~~_2~~~I_~~!~~hill~~~~_~~i~~~~~~~g~igh~~~g_~~~

Omdat vooral de verkeersdrukte en het zicht bepalend z1Jn voor de

werkbelasting c.q. de inzet van het personeel worden voor de verschil

lende buitenomstandigheden de volgende werkwijzen voorgesteld (zie ook

schema 1). T.a.v. de gebiedsomvang van de respektievelijke blokken die

nen later praktische werkafspraken te worden opgesteld.



Schema 1: Operationele opzet bij verschillende buitenomstandigheden.

0 "stem"funktie (marifonie)

BO = blokgebied Borssele

VL = blokgebied Vlissingen (inkL Rede)

WL = blokgebied Wielingen

OG = blokgebied Oostgat

Buitenomstandigheden RVA-1 RVA-2 BVA-1 BVA-2

A BO VL WL VL BO WL lOG

1) zicht ~ 3000 m 000 0 0 0
of - - -- - -

2) grote verkeers-\ één met - 0 0 0 0-
drukte

of
3) "attentie"-

schepen

B BO VL WL lOG VL BO

goed zicht 000 0 0
- - reserve

en één met - - --
normale ver-
keersdrukte 0 0 0 0

C BO VL WL lOG VL BO

goed zicht 000 0 0
- - reserve

en één met - - --
lage verkeers-
drukte 0 0 0 0

I
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TV-radarbeeld naar keuze ("slave")

TV-radarbeeld naar keUZe}
("mas ter")

met instelmogelijkheden
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Bij buitenomstandigheid A: (A-i: zicht ~ 3000 m (ZBD), A-2: grote ver

keersdrukte, A-3: "attentie"-schepen).

Onder omstandigheid A bestaat de bezetting van de post uit twee RVA' s

en twee BVA's. De RVA-l ~s als chef van de wacht belast met de algehele

leiding van het verkeer ~n de reg1.O Vlissingen en krijgt de benodigde

visuele informatie over de verkeersafwikkeling v~a het buitenbeeld en/of de

radarbeelden op zijn 3 (daglicht)beeldschermen.

Onder de konditie A-i (zicht ~ 3000 m ZBD) zal de verkeersleiding in

de blokken VL en Ba voornamelijk bestaan uit het verlenen van navigatie

assistentie m.b.v. walradar door respektievelijk de RVA-2 en de BVA-l. De

bewaking van het verderweg gelegen blok WL/OG berust bij de BVA-2. Hij

geeft daar wel verkeersbegeleiding, doch geen navigatie-assistentie omdat

de kwaliteit van zijn radarbeeld vanwege de grote afstand hiervoor niet ge

schikt is.

Onder konditie A-2 (druk verkeer) moet vooral ook de RVA-l (de chef

van de wacht) zich zeer intensief bezighouden met de verkeersafwikkeling .

Uitzicht op het werkgebied is voor alle funktionaris sen nu van evident be

lang. Alhoewel vooral de BVA-l vanuit de operationele ruimte niet direkt

zicht kan krijgen op het kritische gedeelte van zijn werkgebied (blok Ba),

wordt v~a uitzicht toch bereikt dat hij zich een beeld kan vormen van de

schepen die weldra in dit blok zullen verblijven (of dit zojuist hebben

verlaten). Onder kondities van "goed zicht" kunnen de funktionarissen ver

keersbegeleiding geven m.b.v. direkt zicht en DMD-radarbeelden. (Indien

nauwkeurige observatie wordt vereist alsmede bij "verminderd zicht" zullen,

als geen DMD's worden toegepast, de blokfunktionarissen direkte radarbeel

den moeten bekijken in een verduisterde ruimte).

Voor konditie A-3 geldt hetgeen gesteld ~s voor konditie A-2.

Indien gewenst kunnen zowel de RVA's als de BVA's elkaar aflossen.

Daarbij fungeert steeds als chef van de wacht de RVA die als RVA-l op

treed t.
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Rechtstreekse kommunikatie tussen de operationele funktionaris sen

is noodzakelijk.

Bij omstandigheid B: goed zicht en normale verkeersdrukte.

Onder deze konditie wordt van de viermans bezetting één funktionaris

reserve en blijven drie personen 1n funktie te weten twee RVA's en een

BVA. De RVA-l blijft de chef van de wacht en behoudt de algehele leiding

van het verkeer in de regio Vlissingen. Hij moet zich nu ook bezighouden

met de verkeersafwikkeling in blok WL/OG. De RVA-2 blijft blok VL verzorgen

en de BVA-l blok Ba.

De BVA-2 is reserve. Hij doet werkzaamheden van andere aard. Hij kan

als aflosser fungeren van de BVA-l en kan zonodig invallen. Ook de

beide RVA's kunnen bij deze werkzaamheden rouleren.

Rechtstreekse kommunikatie tussen de operationele funktionarissen

is noodzakeli j k.

Bij omstandigheid C: goed zicht en lage verkeersdrukte.

Bij deze omstandigheid wordt aan het blok VL onder leiding van de

RVA-2, het blok Ba toegevoegd. De BVA-l komt dan vrij en kan eveneens fun

geren als aflosser en reserve.

Rechtstreeks kommunikatie tussen de genoemde funktionarissen blijft

noodzakelijk.

2...:.~..:.Z_.Q~_.E~~i~~~!!!!!!~~i~~!i~_~V_P5_~

De kommunikatie per marifoon tussen de regio-verkeerspost en de sche-

pen wordt geregeld als aangegeven in navolgend schema (schema 2). Daarbij

is (simplex) kanaal W het algemene oproep- en informatiekanaal voor de ge

hele regio Vlissingen. Dit kanaal is dus niet bedoeld om navigatie-assis

tentie in de vorm van nauwkeurige positie-informatie te geven. De (duplex)

kanalen X, Y en Z behoren respektievelijk bij de blokken Ba, VL en WL/OG.

Op de kanalen X en Y kan naast verkeersbegeleiding ook de benodigde (tijde

lijke) navigatie-assistentie worden gegeven.

Zowel in de verkeerspost als op het schip moet steeds duidelijk zijn
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op welk marifoonkanaal de kommunikatie in de diverse blokken verloopt.

Schepen die de intentie hebben van zeekomend de regio Vlissingen binnen te

varen, ~n deze regio anker op te gaan of een haven verlaten, moeten zich

melden op marifoonkanaal W zodat bekend is dat zij aan het verkeer in de

regio gaan deelnemen. Zodra de benodigde samenwerking met de post Zeebrugge

is geregeld kunnen van zeekomende schepen van het marifoonkanaal van het

blok Zeebrugge direkt overschakelen op marifoonkanaal Z van het aangren

zende blok WL/OG.

Afvarende schepen moeten zich bij het binnenvaren van de reg~o melden

op kanaal X.

Indien overgeschakeld dient te worden op een ander marifoonkanaal

moet dit altijd gebeuren met voorkennis van de verkeersleiding: of de ver

keersleiding verzoekt over te schakelen op het nieuwe kanaal of vanaf het

schip wordt te kennen gegeven dat zal worden overgeschakeld waarop de ver

keersleider hiervoor toestemming verleent. Wanneer en waar moet worden

overgeschakeld moet nog worden geregeld door nadere precisering van ae

blokgrenzen.

Indien m.b.t. verkeerszaken schepen- onderling kontakt wensen, moet dit

kunnen verlopen via het blokkanaal. De blokfunktionaris moet hiertoe

zijn medewerking verlenen (bij duplex-verkeer). Zodoende wordt bereikt

dat hij en alle schepen in het blok rekening kunnen houden met het bespro

kene.

Schema 2: mar~foonkanalen bij verschillende buitenomstandigheden.

\ i~~I; I

~@]-~) I~---- i-01---~1
ot BVA }

RVA-l {

o simplex

en
lage
verkeersdrukte

tluitenomstandigheid funktionaris: naderingsgebied blok
van zee

/WL/OG VL BO
!

A 1) zicht ~ 3000 m BVA-l

I~of RVA-2
2) grote verkeers-

drukte BVA-2
~Iof

3) "attent~e"- RVA-l ~[E] ~ ,---- -°1---'schepen I
I

B goed Zlche BVA-l

I~en RVA-2
normale

RVA-l { i~-GI---~lverkeerdrukte t--@] ~

IC goed zich e RVA-2 ! I I I

I - y X

o duplex

I
I

I

I

I

I

I
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De werkprocedures m.b.t. de kommunikatie bij de wisselende buitenom

standigheden zijn als volgt:

ad A

Bij sterk verminderd zicht of grote drukte of de aanwezigheid van

schepen die bijzondere aandacht vragen verzorgt de RVA-2 uitsluitend de

kommunikatie met de schepen in het blok VL op marifoonkanaal Y. De BVA-2

neemt blok WL/OG voor zijn rekening op kanaal Z en blok BO ~s in handen van

de BVA-I op kanaal X. In het naderingsgebied van zee wordt de kommunikatie

verzorgd door de RVA-I op kanaal W. Bij konditie A-2 en A-3 zal het aksent

meer liggen op het geven van verkeersbegeleiding aan de scheepvaart terwijl

konditie A-I meer toegespitst is op het verlenen van navigatie-assistentie

aan het individuele schip.

Indien een schip wederom aan het verkeer wil gaan deelnemen (bij

anker op gaan of uitvaren van een haven) moet de scheepsleiding dit te

voren melden aan de regio-verkeersleider (RVA-I) op het "port-operations"

simplex kanaal W). Deze RVA-I zal de betreffende blokfunktionaris op de

hoogte stellen v~a de direkte spreekverbinding of het IVS.

ad B

Bij goed zicht en normale verkeersdrukte zal het aksent liggen op

het geven van verkeersbegeleiding. De kommunikatie in zowel het naderings

gebied van zee als het (aangrenzend) blok WL/OG zal nu verzorgd worden door

de RVA-I. De kommunikatie in de blokken VL en BO geschiedt zoals onder ad A

omschreven. De BVA-2 is "stand by" en kan zonodig assisteren op marifoon

kanaal Z.

ad C

Bij goed zicht en lage verkeersdrukte ligt het aksent nog steeds op

het geven van verkeersbegeleiding. De kommunikatie wordt nu ook in de blok

ken VL en BO verzorgd door maar één funktionaris, bijvoorbeeld de RVA-2.

Afhankelijk van het blok waarin het schip zich bevindt, geschiedt dit op

marifoonkanaal Y of X. Als nauwkeurige positie-informatie wordt verlangd,

(b.v. door een diepgaand schip dat ten anker wil komen) kan zo nodig de

reserve-funktionaris worden ingeschakeld.

~~~~~_i~!2E~~~i~:~~E~~E~~~~_~Y~~~~~_~E~

Bij de verschillende onderdelen van de Verkeersdienst komt voortdurend

informatie binnen die voor alle betrokken funktionarissen van belang is. De
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inhoud van deze info bestaat in het algemeen uit scheepsgegevens , hydro

meteogegevens en nautische bijzonderheden. De overbrenging ervan dient op

efficiënte wijze te gebeuren door gebruik te maken van een informatie-ver

werkend systeem (IVS). De verwerking van deze informatie in een dergelijk

IVS vindt plaats op diverse zogenaamde pagina's.

Belangrijke benodigde pagina's zijn:

- Aanbodpagina's waarop alle inkomende en uitgaande schepen met hun

ETA's en relevante bijzonderheden worden vermeld.

Blokpagina's met gegevens van alle schepen die zich ~n een blok bevin

den. Deze schepen kunnen door de blokfunktionaris m.b.v. een systeem

nummer worden overgegeven aan de blokfunktionaris van een aangrenzend

blok.

- Ankerpagina's met gegevens van ten anker liggende schepen (van de 4

ankerplaatsen: Vlissingen Rede, Wielingen-Noord, Wielingen-Zuid en

Everingen/Springer/Put Terneuzen).

- Extra informatie pagina's met aanvullende informatie respektievelijk

informatie van algemene aard. Te onderscheiden zijn:

Nautische Bijzonderheden pagina

Hydro-Meteo pagina

Speciale schepen pagina

Gevaarlijke stoffen pagina

Ankerplaatsaanvraag pagina

Havenpagina Vlissingen

Havenpagina Terneuzen

Identifikatie pagina

Systeemoverzichtspagina

Aanbevolen wordt het IVS te koppelen aan de DMD's van de radar waar

door gegevens van de blokpagina's verkort kunnen worden vermeld in een

minitabel die wordt afgebeeld op het DMD-scherm. Hiervan kan tevens gebruik

worden gemaakt bij de overdracht van een schip naar een volgend blok door

het te merken met het IVS-systeemnummer dat "aan en uit gaat". Overname ge

schiedt door een acceptatie-signaal waarna de scheepsgegevens verschijnen

~n de minitabel van het "nieuwe" blok (en verdwijnen uit het "oude" blok).

Voorts kunnen ten anker liggende schepen op eenvoudige wijze worden

geidentificeerd door het lVS systeemnummer permanent bij de "echo" af te

beelden.
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Voor wat betreft de in deze nota genoemde funktionarissen van de Ver

keersdienst dient elke werkplek voorzien te zijn van een IVS-terminal

(beeldscherm) met toetsenbord.

Aanbevolen wordt aansluiting te verkrijgen op het IVS-systeem dat de

RWS thans realiseert tussen een aantal sluiscomplexen ln het Deltagebied

(van Zuid-West Nederland) waaronder dat van Terneuzen en (t.z.t.) Hans

weert. Dit systeem biedt namelijk waardevolle informatie over vooral de

binnenvaartuigen die het Westerscheldegebied gaan bevaren.

Onderzocht moet worden of aansluiting moet worden nagestreefd op het

EVRA-systeem van Europese havens.

Tenslotte zou kunnen worden nagegaan of ln de toekomst aansluiting op

VIDITEL van de PTT mogelijk is en nuttig kan zijn om informatie m.b.t.

scheepgegevens te verkrijgen van b.v. Lloyds-Register of Shipping.

~~~~2_Q~~E~g~_2E~E~!~2~~1~_~~!E~~!~~g_~~~

De overige, benodigde operationele uitrusting van de verkeerspos t is

afgeleid van het funktioneel gebruik. Te denken valt hierbij aan ondermeer:

-' een" arbitragetoestel voor direkte telefoonlijnen, aa.nsluiting op de

openbare net- en huistelefooncentrale per lessenaar;

een signaleringspaneel voor de op de verkeerspost getoonde seinen voor

de scheepvaart per lessenaar;

een bedieningspaneel voor deze selnen bij de regio-verkeersleider;

- meteo-informatie-apparatuur m.b.t. windsnelheid en windrichting;

- kijkers;

- tijdsaanduiding;

- registratie-apparatuur voor marifoongesprekken.

- (registratie-apparatuur voor radarbeelden).

In overweging wordt gegeven te onderzoeken of de radarbeelden per blok

zouden moeten worden geregistreerd m.b.v. daartoe geschikte video-appara

tuur. Voor het achteraf nagaan van de juistheid van gegeven aanwijzingen of

rekonstruktie van een bepaald voorval.
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5.3 Aanbevelingen m.b.t. vormgev~ng, indeling en inrichting operationele

ruimte VPV

Het DGSM is van plan de operationele ruimte voor de regio-verkeerspost

"tijdelijk" onder te brengen op de eerste etage van het daartoe ter be

schikking komend gebouw van het Belgisch Loodswezen aan de Boulevard te

Vlissingen. Een probleem daarbij is echter dat aan de algemene erkende

voorwaarde (eis) van "goed visueel uitzicht over het werkgebied" slechts 1n

zeer beperkte mate kan worden voldaan. Om te voorkomen dat de effektiviteit

van het voorgestelde verkeersbegeleidingssysteem ontoelaatbaar wordt afge

zwakt moet het visueel uitzicht zo belangrijk worden geacht dat een (klein)

deel van de financieel besteedbare middelen dient te worden besteed voor de

verbetering hiervan.

In overweging wordt gegeven te onderzoeken ln hoeverre tegemoet kan

worden gekomen aan de uitzichteisen door:

a. een andere lokatie te zoeken;

b. een andere ruimte in of bovenop het gebouw hiervoor te bestemmen; of

c. de aanvankelijk geplande operationele ruimte in het gebouw aan te pas

sen door het aanbouwen van een erker en/~f het verbreden van de ra~en.

Volgens DGSM zijn er géén financiële middelen en is er geen (andere)

plaats voor het onder a) en b) gestelde. Er zal dus toch gebruik moeten

worden gemaakt van de aanvankelijk geplande operationele ruimte in het ge

bouw van het Belgisch Loodswezen (c).

Om nog enig uitzicht te verkrijgen moeten de ramen worden verbreed en

dienen de werkplekken als volgt te worden gegroepeerd:
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Aangenomen wordt dat de 6 smalle ramen kunnen worden gewijzigd in 3

grote vensters. Om steeds verzekerd te zijn van een zo goed mogelijk uit

zicht door deze ramen moet aandacht worden besteed aan het volgende:

de onderkant van de ramen dient aangepast te zijn voor een goed uit

zicht in zittende positie;

uitzicht voor de regio-verkeersleider wordt verkregen door de vloer

van zijn werkplek tenminste 20 cm op te hogen zodat hij over de werk

plekken van de andere funktionarissen heen kan kijken;

- uitzichtbelemmering door kondensvorming moet worden voorkomen bijv.

door de beglazing dubbel uit te voeren;

uitzichtbelemmering ten gevolge van regen- en zoutaanslag moet voorko

men kunnen worden door op elk gewenst moment reiniging mogelijk te ma

ken bijvoorbeeld vanaf een balkon;

- re~n~g~ng van de beglazing aan de binnenzijde moet eveneens goed moge

lijk zijn;

- hinder van invallend zonlicht moet zoveel mogelijk worden tegenge

gaan. Het toepassen van gekleurd glas moet echter worden ontraden daar

dit onder donkere weersomstandigheden of 's nachts belemmerend werkt

op het waarnemen van objekten buiten. Effektieve maatregelen die kun

nen worden getroffen zijn o.a.:

buitenzonwering toepassen (overstek of vaste lamellen);

voor lage zonstanden en reflekties een eenvoudig bedienbare binnen

zonwer1ng aanbrengen of een oplossing kreëren met wegneembare pola

riserende filters;

lichtreflekties van binnenuit ~n de ramen moeten worden voorkomen, wat

kan worden bereikt door o.a.:

de ramen onder een hoek te plaatsen met de onderkant naar binnen ge

richt waarbij de hellingshoek afhankelijk is van de hoogte van de

beglazing en de afmetingen van het plafond (het reflektievlak);

de reflektievlakken niet reflekterend uit te voeren (donker, mat).

Als reflektievlakken komen in aanmerking het plafond en de wanden

van de operationele ruimte, de lessenaars alsmede het overstek bui

ten (buitenzonwering);

Speciale aandacht moet worden besteed aan de akoestiek, daar het

funktioneren van de verkeerspost voornamelijk afhangt van het goed kunnen

luisteren naar de kommunikatie-apparatuur.
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Om verzekerd te z~Jn van een goed werkbaar klimaat voor personeel en

apparatuur moet aandacht worden besteed aan de luchtbehandeling. Opgemerkt

wordt dat de voorzieningen voor luchtbehandeling geen geluidshinder mogen

opleveren.

Inzake de verlichting wordt opgemerkt dat op de diverse werkplekken

aparte bureaulampen nodig zijn die onafhankelijk van elkaar in sterkte re

gelbaar zijn.

Bij een opstelling en inrichting zoals onderstaand omschreven, wordt

bereikt dat aan de eis van onderlinge kommunikatie kan worden voldaan. Im

mers er bevindt zich geen hoge apparatuur tussen de dienstdoende funktio

narissen. Daarbij' LS uitgegaan van het toepassen van "daylicht mixed dis

plays" (DMD' s).

I Voorstel inrichting werkplek 1 (regio-verkeersleider)
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Hier bevindt zich op een verhoogde vloer de lessenaar van de RVA-i, de

chef van de wacht. Hierin moeten worden opgenomen: 1 "master" en 2 "slave"

DMD's, een IVS-terminal met toetsenbord, marifoon, telefoon, schrijf- en

aflegruimte, een beklede kijkerbak en werkverlichting. Voorts is een ver

rijdbare bureaustoel nodig.

I
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Voorstel inrichting werkplek 2, 3 en 4 (blokfunktionarissen)

Vanaf deze werkplekken wordt de verkeersbegeleiding in respektievelijk

blok BQ, VL e.n (HL/OG verzorgd. De betreffende .funktionaris moet kunnen be

schikken over het radarbeeld van zijn blok. Dit beeld moet op een "master"

DMn kunnen worden geobserveerd. Voorts heeft hij nodig:' een rVS-terminal

met toetsenbord, marifoon (geschikt voor zenden en ontvangen op de kanalen

X, Y en Z), telefoon, schrijf- en aflegruimte, een verrijdbare bureaustoel,

een beklede kijkerbak en doelmatige werkverlichting.
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3. I{ANDVOOItWAARDEN

en N 1535):

- de West.erschelde

]~.L~~~~~

Ue verantwoordelijkheid voor het nautisch beheer van de Wester

schelde en het kanaal Terneuzen-Gent berust volgens de instellings

beschikking [3] bij het Direktoraat Generaal Scheepvaart en Maritieme

Zaken (lll;SH), distrikt Scheldemond. Onder dit nautisch beheer zijn

tevens begrepen de aangelegenheden genoemd in artikel 2 van het Or

ganiek Besluit van Rijkswaterstaat [4J. liet betreft hier "het. bevor

deren van de veilige en vlotte afwikkeling van tiet scheepvaart·' in

genoemde wateren. Deze zorg is opgedragen aan een hiertoe ingestelde

Verkeersdienst.

Als voornaamste element.en voor een veilige en vlott.e verkeers-

afwikkeling kunnen worden beschouwd:

- toepassing van het. toelatingsbeleid

- verkeersplanning

- verkeersinformatie, -begeleiding en -regeling

- de zorg voor de uitvoering en het toezicht op de naleving van

de gestelde regels en reglementen.

Hij deze algemene omschrijving worden de randvoorwaarden voor

een l\adere detaillering van de operationele opzet van deze Verkeers

dienst gevormd door:

- tiet vaarwater en de aangrenzende llRvens

- de verkeersdeelnemers

- bijzondere omstandigheden

de reglementen en nadere voorschriften al smede de bevoegdheden

- de relatie verkeersdienst-loodsdiellst

- de samenwerkingsregelingen (extern)

de afspraken met Belgi~.

~_~__~i!_~-!~a ter_,~~~_renzende havens_

De vaarwat.eren die tot het. nautisch werkiugsgebied bel.oren zijn

(zie figuur 1 alsmede de zeekaarten lIydrografisch Bureau 1442, 1443

de zeezijde inklusief het. Scheur/de Wielingen en de Ueurlon

tot aan de licht.boeien AI bis/ Sch. 2/Kaloo

st.roomopwaart.s tot. aan de Belgische grens

- het Kanaal Terneuzen-Gent. (het Nederlandse gedeelte) UI.U.V.

het sluizencomplex te Terneuzen.

Ue West.erschelde is een moeilijk bevaarbaar water. De vaargeul

heeft. een grillig verloop, bevat. veel ondiepten (diverse drempels)

en kent. sterke eb- en vloedst.romen. De mond van de West.erschelde is

nabij Vlissingen ca. t, km breed. Oe breedte van de v3('lrgeul naaf

Antwerpen bedraagt op sOlllmige gedeelten minder dan 300 m. In het

kader van de verdieping van de West.erschelde wordt. g~st.re~fd naar

een minimale breedte van 300 m (zie nota IlVK S 80.20.01 111)·

Ue vaarweg van lIansweert naar de Belgische grens (Zandvliet)

kCllt diverse sm;llle eli b()clllige gedeelten met ter l)laatse vall de

Zimmcnnangeul soms sterke dwarsslromen.

Ue begrenzingen van het redegebied voor Vlissingen zijn aan

gel;even in fignur 2. Vuor een omschrijving van deze begrenzingen

wordt verwezen naar het Scheepvaart reglement West.erschelde 121·
In het redegebied is opgenomen (zie eveneens figuur 2):

- cell voorz()rgsgebied

- eCll drietal ankergelliedel'

- de route voor de veerboten.

liet. vonrzorgsgebied wordt. beschouwd al s hoofdvaarwater.

N<last d(~ drie ankergebieden zijn er stroomopwaarts in de Wes

tcrscheLde nog drie ankergebiedcn, nl. de Everingen. de Springer

geul ten noordwesten van de nraakmanhaven en de Put van Terneuzen.

In de Everingen zijn vijf gemarkeerde ankerposities. In de Springer-

geul is plaats voor binnenvaartuigen of kleine zeeschepen. In de

Put. van Terneuzen zijn drie gemarkeerde ankerposities. terwijl daar

naast nog plaats is voor maximaal zes binnenvaartuigen.

In het. kader van de voorgenomen verdieping van de West.erschelde

t.b.v. zeer diepgaande schepen (ca. 50') zullen langs het. trajekt

een aant.al gebieden worden aangewezen als noodankergebied lil··



- - - - .. - - - ..
3/3

.. .. - .. .. - - .. - -
3/4

-
De voornaamste havens van belang voor het nautisch beheer van DCSH

in het Scheldegebied zijn:

Nabij Vlissingen:

- de voorllsven van llet Karlaa] door Walclleren aan de oostTand van

de stad~ met daarin de veerhaven voor veerschepen naar/van Bres

kens) de sluzien en aansluitend de Buitenhaven (nautisch beheer

RWS/llavenschap Vlissingen)

- de Sloehaven (nautisch beheeT Havenschap Vlissingen), 6 km ooste-

lijk van de Buitenhaven

- de veerhaven van Breskens (nautisch beheer RWS)

- de visseTij- en handelshaven van Breskens (nautisch beheer RWS)

- de jachthaven van BTeskens (nautisch beheer gemeente Oostburg).

Nabij lernenzen liggen over een afstand van ca. 5 km de toegangen tot

de vier havens ter plaatse:

- de Braak.manhaven (nautisch beheer Havenschap Terneuzen)

- de Wesrbuitenhaveu, als voorhaven van de Westsl\lis en de Midden-

sluis

- de Oostbuitenhaven, als voorhaven van de Oostslnis

- de Veerhaven.

Nabij lIansweert zijn de volgende havens van b<dang;

- de bui tenhaven in het Kan.aal door Zuid-Beveland te lIansweert

(nautisch beheer RWS) als voorhaven van het sluizencomplex

- de veerhavens te Kruiningen en Perkpolder (nautisch beheer RIJS)

de havens van WalsooTden (nautisch beheer gem""n[" Houtenisse).

In de Westerschelde liggen verder nog:

- de TOlal-steiger nabij Borssele

- de DOW-steiger nabij Terneuzen.

3.3 De verkeersdeelnemers--_.._---------------_.~-

!~L!_~!g~'!'~~~

De Westerschelde en ook hel Kanaal Tenwuzen-Gen[ wordell hevaren

door zowel zeeschepen als binnenvaartllig{'ll, twee kat~g0rie~n m~'l een

geheel verschillend gedragspatroon. Ik zcesch"p"n h",varen vooral <I<

routes van zee naar de regio's Antwerpen en Terlleuzt::n-Gent v.v. De

binnenvaart heeft op de Westerschelde verTeweg haar hoogste intensi

teit op het trajekt lIansweeTt-Terneuzen.

Voor de verkeersafwikkeling zijn verschillende aspekten van be

lang. Er komen steeds grotere zeeschepen met voor dit vaarwater mar

ginale diepgangen, waardoor deze schepen sterk tij-afhankelijk zijn.

Bij de binnenvaart is eveneens schaalvergroting aanwezig door d(~ toe

name vall lIet aantal duwstellen en grote konventiollele motorvracht-

en -tankschepen.

Een auder aspekt is dat door de Telatief grote voortstuwings

vermogens met hoge snelheid gevaren kan worden, wat vooral bij mo

derne container-schepen het geval is. Ook schepen met hoge opbouwen

relatief geringe waterverplaatsing -zoals autoscllellell- breIlgen door

hun windgevoeligheid specifieke prohlemen met zich mee. Daarnaast

vereisen schepen die gevaarlijke stoffen vervoeren -zoals gasschepen

81)eciale begeleiding.

De Westerschelde is een Nederlands vaarwater waarop sc:hepen met

hestelmning nelgië per traktaat recht hehhen op een vrije doorvaé1rt.

Uit het oogpunt van nautisch beheer heeft \)GSH derhalve te maken met:

_ Scheldevaarders (llJ%). Dit zijn zeeschepen die niet bestemd zijn

voor of komen van een Nederlandse haven (Antwerpen 70;: "n Gent 13%)

- Nederlandse wetschepen (17%). Dit zijn in het algemeen zeeschepen

(tie bestemd zijn voor een Nederlandse 'laven.

lIierov<'r zijn lIelgisch-Nederlandse afspraken gemaakt.

Per jaar passeren ca. 50.000 zeeschepen de I'ede POll Vl":llsiH(leH.

ln fig. I wordt globaal aangegeven hoe d(~ze sche.penstroom zich in

het Weslerscheldegehied verdeelt. Voorts is er ("eu druk lokaal ver-

keer met

- veerbolen

- binnenvaartuigen

- vissersvaartlligell

- loodsafhaalboten en andere kleine (dienst)vaartuigen

- rekreéitievililrtuigcn.
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Bijzondere lastige aspekten van dit redegebied zijn:

a. schepen bezig met loodswisselil\g

b. ten anker komende en anker opgaande (tij)schepen

c. perioden van verminderd zicht.

Ue onder a. genoemde groep bes taa t ui t I angzaam va rende, st i 11 i ggende

of nlanoeuvrerende BelIepen. Prediktie van en anticipatie Ol) lIet vaar

gedrag van zowel groep a. als groep b. is moeilijk.

Tot de onder b. genoemde groep behoren vooral grote diepgaande zee

schepen die op het tij moeten wachten. Deze gaan op ongeveer dezelfde

Lijd anker op en worden dan verkeersdeelnemer .

Tijdens en na een periode van slecht zicht (c) kunnen zich meer dan

10U schepen tegelijk op de rede bevinden. Voor het grootste gedeelte

zijn dit ankerliggers die de doorvaart voor de overige s<:ilepcn, waar

onder veerboten, bemoei lijke.l. Onder dergel ijke omsta ..digheden wordt

de kans op aanvar ing groter.

liet aantal zeeschepen naar' en va.. de Slochwcl1 i s in 1981 met

230 toegenomen tot 2476. In alle Vlissingse havens arriveerden en

vertrokken dat jaar 5288 zeeschepen. Te Breskens betrof dit 410 zee

schepen alsmede 7100 vissersvaartuigen.

Het verkeer naar en van de havens van Ter'llCu"en en verder be-

stond in 1981 uit ca. 9.700 zeeschepen en ca. 60.200 binnenvaartuigen.

Daarnaast werd Terneuzen nog door ca. 3.000 rekreati,evaartlligen aan-

gedaan.

De ankerplaatsen in de Evcril1[!cn en de Pilt van 7'erl1eu;,el1 worden

gebruikt voor goederenoverslag, lichteren, bunkeren, repareren of

wachten. Hier dus ook verkeer van langzaam varende en manoeuvrerende

zeeschepen (en binnenvaartuigen):

- Everingen ca. 400 zeeschepen per jaar

- Put van Terneuzen ca. 400 zeesctlepen r)er jaar

Ue oversteek van veerboten impliceert dat de Westerschelde op

de Rede van Vlissingen ca. 25.000 keer per jaar en nabij Perkpolder/

Kruiningen ca. 20.000 keer per jaar wordt gekruisd.

Ook binnenvaartuigen nemen in grote getale deel aan het verkeer op

de Westerschelde; in hoofdzaak, zoals reeds gesteld, op het trajekt Ter

neuzen-liansweert ....,:.v. (ca. 56.000 vaartuigen per jaar) en in mindere mate

op het trajekt Vlissingen-Terneuzen v.v. (ca. 7.000 vaartuigen per jaar)

en het trajekt I'erkpolder-J\ntwerpen (ca. 17.000 vaartuigen per jaar). Zie

ook figuur I.

Schepen die speciaal de aandacht vragen bij de verkeersafwikkeling

zi j n:

- bovenmaatse schepen

- schepen met gevaarlijke lading

- bijzondere verkeersdeelnemers en trallspnrtpn

2~2~~_~~~~~~~~~~~_~~~~e~~

Volgens de "Scheepvaartreglementen We.sterschelde en Ueneden Zeesehelde"

worden voor bepaalde vaarweggedeelten aparte kriteria aangelegd die aangeven

wat onder een bovenmaats zeevaartuig wordt verstaan, te weten:

a. voor het vaarwater Oostgat/Sardijngeul:

zeevaartuigen met een diepgang van 7,5 m en meer en/of een lengte

van IlO Dl en meer;

b. voor de vaarwaleren Wielingen, Westerscllelde en Beneden Zeescllelde

benedenwaa."ts de parallel van het Lage Licht "Olldendijk":

zeevaartlligen met een diepgang van 10 m en meer en/of een lengte van

200 Ol en meer;

c. voor l,et vaarwater Beneden Zeeschelde bovenwaarts de parallel van het

Lage Licht "Oudendijk":

7-eevaartuigen met een diepgang van 8 m en meer en/of een lengte vi"tn

170 m en meer.

2~2~~_~~~~e~~_~~~_g~~~~~~!i~~_~~~!~g

Dj t zijn zeeschepen en binnenvaartuigen die lading vervoeren die

als gevaarlijk worden aangemerkt volgens de maatstaven VRIJ IHü, de

z.g. "Grote Beschikking" en ADNR.

Van het aantal zeeschepen dat met dergelijke lading over de

Westerschelde va<en is nog niet voldoende bekend, omdat de met België

inmiddels ovetl'""gekomen meldingsplicht n~d"r moet worden uitgewerkt

alvorens tot ui t\:oering ervan kan worden overgegaan. Begonnen zal

worden u.et de ga~tallkeTS elI de SCllCI>PII die olltlllofbaTP st(lffen ~Il

gj.ftige gasselI a1s Sl.llkg{led vervoeren; VVTvo]gens zal de prOCed\lre
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CD geschat

Q) onbekend

Q) ni tslll i.tend gas schepen

Speciale aandacht moet worden gegeven aan schepen die LPC aan

voeren cn/of overslaan. Hun aantallen en afmetingen nemen steeds toc.

Gastankers hestemd voor de Nederlandse havens moeten (voorzover het

schepen zijn genoemd in artikel 15 van de "Grote Reschikking" van de

geleidelijk worden uitgebouwd. Van de binnenvaartuigen op het trajekt

Hansweert-Terneuzen v.v. vervoert globaal 13% gevaarlijke lading.

Voor zover gegevens bekend zijn, geeft navolgende tabel voor de

belaflgrijkste havens, die via de Westerschelde worden bereikt, inzicllt

omtrent het aantal schepen dat gevaarlijke stoffen vervoert.

voorwaarden voldoen om naar een Neder Landse hav(~n te mogen varen.

Lndien de grootste tank meer dan ]000 m] meet en voor zover per schip

meer wordt vervoerd dan 15.000 m) gas, is een vel-gunning nodig. De grootte

van gasschepen kan oplopen tot ca. 50.000 BRT, waarmee tot ca. 75.000 ml

LPG, butadieen en ilImnoniak e.d. kan wordpn vervoerd (LPG naar Vlifisingco,

LPG en butadieen enz. naar Dow Chemical te Ten'f~UZ(~n; amrnoni<1k Il<lilr SllIis

kil). Aan gas schepen met bestemming een Ilelgische haven wordpn p,een ver

gUlHlingen afgegeven. Thans is de "Grote Bcschikking ll in heroverweging

en daarmee het vergunningstelsel voor gasschepen.

Aantal sclleepsh(,wLT,ingen van zgn. "gascarriers" op de Westf'rsche]de~

naar en van:

Voor een nadere specifikatie van de gassschepen naRT "grootte"

woedt vetwezen naar df' Il<lvolgendp tabel.

Er zijn indikat ips dat de vaart op en van de Braaknlanhaven en

de S] oe haven za 1 toenemen. l)aarll.1as t verkeren de pI Olnnen voor ppn

tweetal LP(: te nninal s in Antwerpen in vergevorderd stad i UDl. Zodra

dE'~ eerste tenninal in bedrijf is zal ook het thans nog zepr geringé

verkeer met grote gasschepen (tot 75.000 ml ) naar Antwerpen de va"rt

ol' de Nederlandse gashavens ga"n evenaren. oi teinde] ijk verwach(

Antwerpen [enminst<· 2 van dezp schepen per d"r. (~ 4 scll<'cpshl'w..ging,·nL

Een indruk van de toename van de scheepfibewegingen van alJe

gastankers (dus al dan niet met vergunning) geeft onderstaaJlde

tabel.

lIavengebied IRraaklllanhaven lIavenl,ebif'd I""venf.ehl"d 1
T'"lnage indelillg I Vlissingen + ScheIde- Sluiskil Anlw('JpCIl

stei -er J)OW_._- -- -- - ----- ----I
1981 I 1982 1981 1982 1981 1982 1981 1'l82

--- -~--'- ---
o - .5.000 28l, 41:\ '158 1,1 h 46 171 405

5.000 - 10.000 63 'll 12l, 77 2 2 11> 58
I

IO.O(JO 15.000 31 52 6 16 l. 4
81

15.000 - 20.000 14 8 I> 10
2 I

20.000 - 30.00U 15 4 4 2 -I 2 10 I
I

:10.000 40.000 31> 11 4 7 - I 1iI 10 I
I

, 40.000 50.0(JO 28 17 18 21

~l-)
- ~

I

,~
~ )0.000 2
-- - - - -- ----- - ----- -~-- -,--- -- ---

-____6___~~)._~:I_~d.,,-_._________ ~7~1 596 520 551 48
---_._- ._--'.._-- -----_.- -'-'---'-

-----,-.

~
1981 1982

gafitankers

Havengebied aantal gem. grootte aantal gpm. grootte
------

Vlissingen ll73 10.169 BRT 596 RRT

Braakmanhaven/ 520 5.875 RRT 551 BRT
Scheldesteiger

Sluiskil I,H 2.708 BRT 6 BRT

Antwerpen 410 4.323 BilT 493 RRT

TOTAAL 11,51 161<6

--

maart 1980 aan specialeMinister van Verkeer en \~aterstaat) sinds

~
zeeschepen binnenvaartuigen

wegIngen
totaal waarvan met totaal waarvan met

(ca) gevaar! . Bevaarl.
naar en stoffen stoffen

van 1980 1981 1980 1981 1980 1981 1980 1981

Vlissingen Sloehaven
IJ 5225 )5300 17PJ ~47P

4110 3067

Vlissingen overige
14100 12750

? ?

havens
~

Terneuzen sluizen 8450 8100 3Jj) 41.9 63450 59450 8280 7688
(en verder)

Terneuzen-8raakman- 1200 1250 I" 7
GJ 52cfD ? ? 1425 1456

haven

Hansweert sluizen 225 200 ? - 49550 46175 371 2 1,014
(en verder) <D (j) /DAntwerpen (en verder) 35375 34725 26(] 41(P) 17000 17000 ?<V

-'---
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Een vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer op de Wester-

schelde en het Kanaal Terneuzen-Gent kan worden bele~"erd of vertraagd

door bijzondere verkeersdeelnemers zoals"

- drijvende bokken

- beperkt manoeuvreerbare vaartuigen (b.v. baggervaartuigen)

- gesleepte vaartuigen, cascols e.d.

- of door bijzondere, zogenaamde riskabele transporten (Scheep

vaartreglement Westerschelde: "eeu drijvend voorwerp dat in zo

danige staat verkeert dat ernstige kans bestaat dat het bij de

vaart de veiligllcid van de sclleepvaart in gevaar brengt, schade

aan werken veroorzaakt dan wel zinkt of lading ver) iest") . Itier-

ullJer zijn ook te rekenen de zogenaamde averij-seilepen.

,L!'._J!iJ;'!mdere. omstandigheden

llijzolldere oUlstalldighedell kUIltJen lIet vl()t ClI veilig do()rstromCll

van hel scheepvaartverkeer nadelig belnvloeden. Uergldijke omstandig

lledeu kUllOei) voorkomen:

.- na het opheffen van een opvaartverbod wegens bijvoorbeeld

aanvarillgell,stralldingen en andere kalamiteiten

li(~t uitvoeren van hergingsoperaties

een bovenmaats schip dat wegens veTtTilging de reis moet afhreken

en i n (~en noodanke rgeb i cd moe t anke ren 0 f gaande moe t houden in

een diep vaargeulgedeelte

we rkzaarnheden samenhangend Inf' t Wil l e rbolJwkund i ge' \..'crken;

- na een periode van:

slecht zicht

slecht weer

lage waterstand (bv. door afwaaiing)

gestaakte loodsdienst

- indien zit:h (lP de redE' van Vlissingen of diJiUbuÎlf'1l v('c) Sellt'JH'!1

bevinden die wacllten op orders ()j ligJllaats;

bij hel ill- en uitvaren van liavens door voor;]) grote schepen;

- bij een groot aanbod van voor stroom (af)van~lld(' sCh(~pell.

~2-~~ementen en nadere voorschriften, bevoegdheden

De bevoegdheden van het DGSM m.b.t. het scheepvaartverkeer wor

den primair ontleend aan de instellingsbeschikking van DGSM en voorts

aan de reglementen en nadere voorschriften die op de WesterscheldE'

van kracht zijn:

il. sclleepvaartreglement Westerscllelde

b. beschikking, nr. i-3/V20146 d.d. 10 januari 1980 (de z.g. "Grote

Reschikking"), houdens nadere voorschriften voor het vervoer van

gevaarlijkE' stoffen met zeeschE'pen.

c. ADNR voor binnenvaartuigen

d. voorwaarden voor overslag op de rivier

liet "S('hec[Jo(J(H'h'ealcment Wer;/J-'rfi(!J/('l-de" (ad [J.) is ('('11 viIar

reglement ter vervanging van het "Binnenaanvaringsreglement" (BAR).

Dit reglement hevat zowel aanvarings- als politiebepalingen en is

1-1-1982 van kracht geworden. BE'langrijk is de bepaling (artikel 54)

waarin wordt gesteld dat de bevoegde overheid - de Rijkshavemoeester 

in bijzondere gevallen aanwijzingen en hevel~n van tijdel ijke aard kan

geven in het belang van de veiligheid van de vaartuigen en de scheep

vaart alsook voor de instandhouding van de werken (infrastrllktllllr).

Tenslotte wordt opgemerkt dat op het Kanaal Ternellzen/(;ellt het

"Vaarreglemf~ntn en het Algemeen Politie Reglement (APR) vatl kracht is.

I:eze reglementen zullen worden vervangen door een Belgisch-r~ederlands

reglement.

3.6 Relatie Verkeersdienst-Loodsdienst

Door de instelling van DGSM zijn de voormalige Dienst Loodswezen

etc. (Loodsdienst, VE'rkeershegeleidingsdienst) en Rijkshavendienst (met

de Verkeersleiding en de Patrouilledienst) nu in iin organisatie nndE'r

gebracht om zodoende te komen tot "eenheid van maritiem bE'stunr". lIier

bij zijn (onder het hoofd Scheepvaarrzaken) een Verkeersdienst, een

Loodsdienst en een Vaarwegmarkeringsdienst ingesteld, die onderling

samenwerken op basis van nevengeschiktheid. Oe verantwoordelijkheid voor

een veilige en vlotte verkeersafwikkeling berust bij de Verkeersdienst.

De Loodsdienst heeft tot taak een bijdrage te leveren aan deze verkeers

afwikkeling. Samenwerking is geboden, omdat naast verkeerstechnische

veelal ook ioodstechnische aspekten aanwezig zijn ..
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De kustwacht taken van de voormalige dienst van het Loodswezen

zullen worden geintegreerd in de Verkeersdienst.

3.7 Samenwerkingsregelingen (extern)

In het kader van de overdracht van de nautische beheerstaken van

RWS naar nCSM zijn "Samenwerkingsregelingen" opgesteld. Hierin zijn

de richtlijnen en afspraken neergelegd die gemaakt zijn v.w.b. de

beheerstaken van beide instanties inzake scheepvaart, vaarwegen en

kunstwerken.

Net de sluisbediening is de samenwerkingsregeling nader ge

preciseerd bij brief van 27 april 1981, getekend Eichelsheim (DGSM)

en lIarmsen (I{WS).

Door de kommissie "Centraal Overleg Verkeersveiligheid te Wa

ter" (COVW) is op 2 februari 1982 advies uitgebracht m.b. t. een sa

menwerkingsregeling DGSM-R\~S-RP te W (en Gemeentepolitie Rotterdam).

Het betreft hier "het bevorderen van een doelmatige koördinatie en

doeltreffeilde inzet van de operationele eentJedell van de sclteepvaart

diensten van RWS/IlGSM en RI' te w in het belang van de veil igheid van

het scheepvaartverkeer, de goede orde op de vaarwegen en de bescher-

ming van Rijkswaterstaatswerken".

L_H__ ':~~E akeE-.!"e t B~..!lt~j_

In hoeverre en op welke wijze de bestaande samenwerkingsrege

lingen en -afspraken met Belgii worden beinvloed c.q. aanpassing

behoeven door de instelling van de Verkeersdienst van het distrikt

Scheldemond moet nader worden onderzocht. Voorshands wordt aangeno

men dat de afspraken die in de Permanente Commissie (PC) zijn ge

maakt, van kracht blijven. Ileze afspraken zijn vastgelegd in gezamen

lijke bekendmakingen en/of betreffen informatie aan de schepen via

de Schelde-Inlichtingen-Ilienst (Slll). Deze SIIl wordt geintegreerd

in de Verkeersdienst.

Om de diverse taken van de Verkeersdienst ook op Ilf~t vaarweg-

gedeelte ten oosten van Hansweert (tot de Belgische grens) dueltref

fend te kunllen uitvoeren zullen de bestaallde samenwerkingsregelingeli

evenwel moeten worden aangepast c.q. uitgebreid. Thans wordt in dit

kcbied m.b.v. de beperkte walradarketen uitsluitend navigatie-assis

tentie gegeven vanuit Zandvliet (Belgii).

Voorts moet tot samenwerking worden gE-komen met de maritieme ver

keersleiding van de in oprichting zijnde radarpost te Zef~hrlJgge.
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4. VERKEERSBEGELEIDINGSASPEKTEN

~-.:L~.!J$_e~'een

Teneinde de DGSM-taak -het bevoedeeen van de veilige en vlotte

verkeersafwikkeling te water- goed te kunnen vervullen, zal ook voor

de Westeeschelde veekeeesbegeleiding noodzakelijk zijn.

Het doel van veekeeesbegeleiding is daaebij tweeledig, namelijk

net vooekomen van ongevallen (peeventieve funktie) en het bepeeken

van de gevolgeh van ongevallen (kueatieve funktie).

Vooe de pr'eventieve funktie zijn maateegelen nodig t.b.v.:

- de veilige navigatie van het enkelvoudige schip

- de ondeelinge afstelluning van scheepsbewegingen

- het oedelijk laten veelopen van de veekeeessteomen.

Vooe de kw'atieve Funktie zijn maatLegelen nodig t.b.v.:

- een snelle si,gnalerillg van het plaatsvinden valt een ongeval

- het bevorderen en herstellen van de normale voortgang van het

verkeer na een ongeval

~-.:.!: Ta!<el'-.'!'..J>_.~_het .!!che':E..vaaLtveekee~

Up basis van de eandvoocwaaeden (hoofdstuk 3) en de in paL. 4. I

gegeven opzet kunnen tot de veekeeesleidende taken woeden geeekend:

1. liet ,átvoeren van het toelatingsbeleid.

2. /Iet hOIuien van toezicht op en het eventueel. regelen uan de l!lwr/:

me/: ,:eesenepen en binnenvaar'tlligen op de Westet's(,helde en op hel

Kana,û Ter'neuzen-Gent.

3. l1et inwinnen en v{n."str·ekken van inj'ol'mat'ie aan schepen in hel:

kader' van de Schelde 1nlichtinyen Diem;t (S.I[)).

1. /Ie t (leven van speeia Ie bege Ie iding dan we l het geven van aarllJ/:j-

zingen aan:

;;eesehepen en oinnenvaartuigen ,he de voor'havens uan het Kanaal

~'erneuzen-Gent> het Kanaal door' ZU'id-Beveland ell het Kanaal door'

Walohel>en -in- en uitvaren,

- zeeschepen (1MO) en bJ:nnenvaar'tuigen (VBG/ADNR) met gevaar

l i.jke lading ,

- zeesehepen met marginale diepgangen (super'- en tijsehepen)

- risiko-dragende transpor'ten en sehepen.

6. /Jet nemen van IJpec~iale maatt'egelen om bi;i slecht zicht gevaar'

li,ike situaties voor' de scheepvaaI't lee voor'komen oj' op te /.os

sen.

o. /Jet (leven vanl/llVi:)atie-(wsi8telliie m.b.v. wal/udw'.

7. liet trejfell van rnaatreuelen na het plaatsv'inden van een neheeps

ollueual oj' bij (}luiere olll'euelmal;igheden.

8. liet ülentJJiceren ell zonodl:(J beUeleiden uan "blindganget's".

9. /Jet w1I1/JiJzen en beu/aken van anker- en ligplaatsen.

10. liet zor'Uen voor' een goede oper'ationele saJllenwer,king met de ver'

mltlJoordelijke funktionaris van de slui;;en te .7'er'new:en V.ul.V.

- het 0pBI;ellen VUIl sehutl'lmlllen voor zee8ehepen

het veill:U in- en uitval'en van de slui?en.

l.I. /Jet ;wI'uen voor' eell (loede somenuter'kûl.fl met de sluis- en ver'keer's

leidinu te Antl,let'pell (Zanduliet) t. V. v. het op elkaar aj'Btel/Ullen

van de seheepBbeuJerrin(Jen op de Wester'sehelde bij het opstellen

vml vaar'plmmen.

12. liet zOi'(fen voor' een goede samelwerkillg met de RWS (als teeilldseh

uam'/,w(fbeheel'der') en me t de beheet'8instant'ies in aangl'en.1ende

hauer", t.b.v. het; vlot en veili(fin- en uitvoeuen op de Wester'

se/wlde.

.I.L liet vet';:amelen en verwerken van opm'ationele en B/:a/:istl:sehe

aeaeiJells.

Nilast de verkeersleidellde taken kan de verkeersleiding worden inge

schakeld bij:

14. liet {mede} houden VOII toezieht 0 p "vel'!JwlI1hIUl101"I"l's ".

-"--"_~_~dee~_~elichting taken

Ad I

liet toelatingsbeleid kan op de Westeeschelde bijvooebeeld in

houden dat zeeschepen met gevaaelijke lading van bepaalde kategocieën
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"ver-scherpte loodsplicht" hebben, dat volgens een speciaal vaarplan

gevar-en moet wor-den of dat een bepaald schip zelfs ver-plichte bege

leiding krijgt van een patrouillevaartuig.

Verder- kan het toelatingsbeleid inhouden dat voor- zeeschepen met

marginale diepgangen aan de hand van getij -prognoses een vaarplan

wordt overeengekomen» dat is afgestemd op een minimum "keel-clearance"

en op de sI uisp lanning. Daarbij moe t worden voorkomen da t inhaa lmanoeuvres

of ontn~etingen op daartoe minder- geschikte vaar-weggedeelten plaats-

vinden.

Ad 2

Onder hel uitvoeren van deze taak wordt verstaan het houden van

toezicht op het naleven van de r-eglementen en voor-schriften voor de

scheepvaart t.b.v. een veilige en vlotte verkeer-safwikkeling.

Ad J

liet betreft hier het in ontvangst nemen van ETA's en informatie

m.b.t. beloodsillg, SCllip, lading, etc. Voorts Ilet verstrekken vall in

formatie m.b.t. hydro-meteo, vaarwegbelemmer-ing, lijmaken op de r-edeetc.

Ad 4

liet in- en uitvaren van de havens aan de Westerschelde wordt

vaak be"~eilijkt vanwege de intensieve doorgaande vaart. Daarbij

wordt door de hoge havenhoofden voor-al bij laag water het uitzicht

van lage schepen beleMnerd. Voorts kunnen gevaarlijke situaties ont

slaan door- het (onnodig) gelijktijdig in- en uitvaren van schepen

en bij het in- en uitvoegen op de Westerschelde.

Volgens de "Gr-ote Beschikking" d.d. 1-)-1980 wordt de meldings

plicllt voor sellepeII die gevaarlijke stoffen ve~voeren op (Ie Wester

schelde zodanig geregeld dat thans een effektiever- toelatingsbeleid

kan worden gevoer-d dan voor-heen.

In hoever-re, op gr-ond van deze r-eglementen verscher-pte loodspi icht

kan wor-den ingesteld, evenals op de lHeuwe hater-weg en in het Noor-dzee-

kanaal, moel nog worden bezien. De bevoegdheid hierroe wordt even

wel van groot belang geacht.

Aall risiko-dragende transporten en sellepen kan, indien nodig,

begeleiding wor-den gegeven en een aantal sleepboten ter assistenlie

worden voorgeschreven.

Ad 5 en 6

liet komt voor dat zeeschepen en binnenvaartuigen bij plotseling

opkomende 'dichte mist op de rivier ten anker gaan. De verkeersleiding

van DGSM zal hier-van op de hoogte moeten zijn, opdal zo nodig ma<lt-

re ge len kunnen worden genomen om gevaar! ijke si tuaties voor de scheep-

vaart te voorkonlcn of op te losselI.

Exlra aandach t za I daa r-b ij moeten worden bes teed aan gevaar ti j ke

situaties die bij verminderd zicht op de rede van Vlissingen kunnen

ontslaan. Maatregelen kunnen zijn het dirigeren naar veilige anker

plaatsen en het geven van nautische assistentie m.b.v. walr-adar- en

pa t r-ou i llevaar- tuigen.

Ad 7

liet bekend worden vau een scheepsongeval lIIoet door de operatio

nele verkeersleiding onmiddellijk worden gemeld aan bepaalde diensten

binnen en buiten het DGSH i.v.m. de zor-g voor-:

- de voortgang van het verkeer- en de veil ighei d van de scheepvaar-t

(DGSN)

- de koördinat.ie van de konununikalie zo dit gewenst wordt (UGSM)

- de v<lar-weg en de kunstwerken (RWS)

de water-kwaliteit in het kader- van de "Wet vèrontreiniging op-

pervlaktewater" (RWS).

Opgemerkt wor-dt dat het OGSN wel ko~rdiner-end kan optr-eden hij

(let (I()orge~en van meldingen van rampen, doch dat de veralltwoordelijk

heid voor de rilmpenbestrijding, op basis van de gemeentewet (art.

219), berust bij de hetreffende hurgemeester-. Inmiddels is er- een spe

ciaal rampenplan voor de WesterscheJde (dit moel nog worden geëvalu

eerd). In dit kader zijn afspraken gemaakt m.h.l. de taken van de di

verse inSlallties bij de rampcilbestrijding.

Mil

Het "blindgangers" worden hier- (in het algemeen) zeeschepen en

binnenvaar-Luil\en bedoeld, die niet geïdentificeerd zijn en daardoor-
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vooral bij verluinderd zicht gevaar voor de overige sclleepvaart kUllllen

opleveren. Vaak zijn deze schepen niet bereikbaar per marifoon~

lJe identiteit en de bestenuning van blindgangers (zonder mari

foon) kunnen alleen achterhaald worden door informatie van omringende

sellepen of m.b.v. een dienstvaartuig.

Blindgangers met gevaarlijke lading vormen een extra gevaar voor

meliS en milieu. Voor zover lIet zeevaart betreft hebben dergelijke

schepen echter een meldingsplicht in de "Grote Beschikking" d.d.

1-)-1980.

Ad9

Jaarlijks wordt (op aanvraag) aan ca. 800 zeeschepen op de Wes

tersdH~lde een ankerplaats toegewezen, voornamelijk in de Everingen

en de Put van Terneuzen. De ankerplaatsen in de Everingen worden

voornamelijk gebruikt om over te slaan, te lichteren, bunkeren, repa

reren e.d. In de Put van Terneuzen gaan de schepen voor anker om te

lichteren of te wachten. Het lichteren geschiedt om de vereiste diep

gang te verkrijgell voor de doorvaart naar Gent of Antwerpen.

Op de rede van Vlissingen wordt in de praktijk voornamelijk ge

ankerd om te wachten. Om te komen tot een efficiënte bezetting van de

ankergebieden op de rede dient het kiezen van ankerplaatsen te wor

den gekoördineerd door de regio-verkeerspost in samenwerking met de

Loodsd i enst. Daartoe wordt aanbevolen vroegt ijdig opgave te doen van

de intelltie tot ankeren.

lid 10

Overeenkomstig de samenwerkingsregeling tnssen RWS en DGSM zal

de verkeersleiding t.b.v. een vlotte verkeersafwikkeling overeen

sLelllll1ing moeten bereiken met de sluisleiding te Terneuzen van (vooral)

zeeschepen.

Omdat zeeschepen en binnenvaartuigen ieder hun eigen specifiek

gedragspatroon hebben, zal hierop m.b.t. het schntten zorgvnldig

moeten worden ingespeeld om ongewenste verkeerssituaties te voor

komen. De verkeersleiding moet hiertoe tijdig op de hoogte zijn van

de tijdsli.ppen waarop wordt gescllut of waarop de Sillis kilO worden

vertal.en.

Ad I1

Operationele afstemming is van vitaal belang voor het varen van

super- en marginale schepen vanwege enerzijds de sluiskapaciteit en

anderzijds de beschikbare tijd voor het vlot en veilig passeren van

ondieptes en nauwe vaarweggedeelten.

lid 12

Voor wat betreft de samenwerking met beheersinstanties moet

hierbij worden gedacht aan de havens die in beheer zijn bij een an

dere instantie zoals havenschap of gemeente. Zo heeft het Havenschap

Vlissingen in de Sloehaven een verkeerspost opgericht en past van daar

uit radar- en TV-bewaking toe. Te Terneuzen zijn de kanaall,avens en de

Hraak.manhaven eveneens in beheer bij een havenschap. I)oor het nGSM

worden hiervoor aktiviteiten ontplooid daar het hoofd "tandplaats Ter

neuzen tevens havenme"ster is van dit havenschap. liet Kanaal door Zuid

»eveland wordt zowel nautisch als technisch heheerd door RWS. De haven

van Walsoorden valt onder de gemeente Hontenisse.

MIJ

Bij het verzamelen eu verwerken van operationele en statistische

gegevens wotdt gedacht aan het volgende:

- de schepen: aantallen, soort en type (kategorie), tonnage, af

metingen, diepgang, herkomst en bestemming, natio

naliteit etc.;

- de lading: soort CI\ hoeveellleid, eventueel naanl, gevarenklasse

en kategorie;

~ het: vaarwater: de waterstanden.

Voo rts kunnen gegevens worden ve rzame] dove r de bezet ti og V.1 n ~lnke r

en ligplaatsen, de wachttijden van zeeschepen (o.a. om te schutten,

op ligplaats of orders te wachten, e.d.), de aantallen schepen die

de sluizen pas~eren etc.

Ad 14

Volgens het "Scheel'vaartreglement Westerschelde", de "Ilaggerwet"

en de HRiviereowet" kan in het algemeen een vergunning worden verleend

(lan:

- koncessiehouders die zandwinnen
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geul

- organisatoren van watersportevenementen

- organisatoren van bijzondere transporten

- etc.

Daarnaast worden vergunningen verstrekt voor specifieke zaken die af

wijken van dit Sclleepvaartreglement.

Ook op het Kanaal Terneuzen-Gent is vergunning vereist voor:

schepen met grotere afmetingen of diepgang dan normaal is toe-

gestaan,

- organisatoren van bijzondere transporten,

- etc.

Vergunningsvoorwaarden worden vastgesteld door het DCSM (de Rijks

havenmeester) en de RWS. liet toezicht op de naleving van de gestelde

voorwaarden wordt uitgeoefend door DCSM konform de samenwerkingsrege

ling met RWS.
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5. FUNKTIONELE OPZET VERKEERSDIENST- -
zingen). Daartoe dienen ter beschikking te staan:

te weten vaarwegmarkeringen ell voorts wetten,bes~ui

ten, reglementen, voorschriften en andere

duurzame regels;

te weten personeel met funktionele uitrnsting

en werkprocedlJres.

- aktieve middelen,

- passieve middelen,

enDe Verkeersdienst heeft tot taak bij te dragen tot een veilige

vlotte verkeersafwikkeling te water. Voor het uitvoeren van deze

taak moet m.b. t. het te verwachten en aanwezige verkeer in het Wes-

2-:L_~lJt'è-,,'een

terscheldegebied doorlopend over voldoende relevante informatie

kunnen worden beschikt. Voorts moet aan een gezamenlijk Nederlands

Belgisch toelatingsbeleid uitvoering worden gegeven. Om het benodig

de operationele (voor)overleg met Belgii en met andere diensten en

instanties goed te kunnen koördinereo, moet de Verkeersdienst in het

distrikt Scheldemond beschikken over een centrale post. Met het oog

ol' het beleiduitvoerend karakter wordt voorgesteld deze post met de

geplande centrale post van de Nederlandse en Belgische loodsdienst

te Vlissingen samen te voegen tot een Schelde-Coördinatie-Centrum

(SCC) volgens de principes van het Funktioneringsmodel voor het Diu

trikt Scheldemond 1.5].

Indien de samenwerking met het te Antl'erpen (Zandvliet) gevestigde

koördinatie-centrum wordt geintensiveerd en ook wordt gekomen tot

samenwerking met de geplande radarpost te Zeehrugge, kan een volle

dige en funktionele koöperatie tussen Nederland en Belgii worden gerea

liseerd t.b.v. de vaart van zee tot Antwerpen of Gent viee-versa.

Thans oestaat een beperkte wijze van samenwerking in de vorm van de

Schelde-Inlichtingen-Dienst (SlO) te Vlissingen en Zandvliet. De

Nederlandse SlO zal worden geintegreerd in de Verkeersdienst.

Een schil' dat is toegelaten tot het nautisch beheersgebied dient

zich gedurende het verblijf in dit gebied te houden aan zowel de vi

gerende reglementen als aan de adviezell en aanwijzingen die <Ie Ver

keersdienst nodig acht in het belang van de veilige en vlotte vaart,

ongeacht de bestenuning of nationaliteit. Anderzijds zal vanaf het

schip steeds een beroep op de Verkeersdienst mogelijk moeten zijn

om informacie te krijgen voor de Ilavigatie en alldere doeleillden.

T.d.V. llet uitvoeren van de operationele takel} dient de Ver

keersdienst toezicllt te houdel} op de sclleepvaart en deze waar nodig

te regelen (door het geven van infonllatie, adviezen en/of aanwij~

Omdat de Westerschelde bekend staat als een drukhevareo vaar

water met veel navigatorisch lastige aspekten, zijn de ongevallen ge

analyseerd (zie de RWS-nota S 77.42 (6). Uit deze analyse blijkt on

dermeer dat er v.w.b. het Nederlandse deel gesproken kan worden van

een aantal p()tenti~le ongevalskoncentratiepunten, te weten Vlissingen-

Rede, de Pas van Terneuzen het vaarwater nahij Itansweert en het

Nauw van Uath. De nootlzaflk ter plaatse toezicht te kunne.n houden op

de scheepvaart en waar nodig regel"nd te kunnen optreden i s reeds

onderkend en heeft inmiddels geleid tot het volgende:
- Te Ilansweert heeft de RWS reeds enige jaren geleden een verk..prs

post opgericht. Uit praktijkervaring blijkt duidelijk dat hier

mee ecu grote bijdrage wordt geleverd aan de vraag naar verkeers

informatie door zeeschepen en naar verkeershegeleiding door bin

nenvaartuigen, in het bijzondc'r t.h.v. het in- en uitv.1I"ell van

de Voorhaven.

- Te T<:.~rneuzen hebhen uitgebreide studies van de verkeerssituatie

ter plaatse erin geresulteerd dat de bestaande RWS-verkeerspost

op het Havenkantoor is verplaatst naar een lokatie aan de Wes

terscl~lde. Hierdoor is een uitbreiding van taken mogelijk geworden

vooral t.b.v. de begeleiding van zeeschepen en binnenvaartuigen

hij het in- en uitva'ren van de Voorhavens. De resultaten van

de?e studies zijn vastgelegd in de RWS-nota's S 75.1:), S 75.13.2

t/m S 75.1:).5 [7].

- Te Vlissingen zijn vaak voorkomende gevaarlijke verkeersituaties

op de Rede alsmede een groot aantal daaruit voortvloeiende on

gevallen reeds voor de RWS aanleiding geweest plannen op te stel

len voor een verkeerspost. De studies hiervoor zijn niet afge

rond j .V.IU. elp overgang v[)n de nautische beheerstaak tiaar DGSJl.1.
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gevareneentra, is het logisch de Westerschelde in te delen in drie

regio's, te weten " regio Vlissingen", "regio Terneuzen" en "regio

Hansweert" (zie fig. I).

"regio Vlissingen": het gebied tussen de lichtboeien Al bis/Sch 2 :...- Kaloo

en PvN-5PR.

Te Zandvliet (Belgii) wordt navigatie-assistentie gegeven m.b.v.

walradar voor het Zuidergat, het Nauw van Bath en aangrenzende

vaarwegvakken. Hiertoe bevinden zich te Waarde en Saeftinge on

be"~nde radarstations, die l\un radarbeelden overseinen m.b.v.

straalzenders. Opgemerkt wordt dat lIet hier llavigatie-assisten

tie betreft vanuit Belgii aan in Nederland varende schepen.

Inmiddels opereert de verkeerspost te Terneuzen geheel en de

verkeerspost te Ilansweert gedeeltelijk onder verantwoordelijkheid van

de Verkeersdienst van DGSM. De behoefte 0111 ook te Vlissingen het

scheepvaartverkeer op de Rede te kUllnen regelen wordt door UCSM even

eens als zeer urgent gezien. Om ook in het Scheldegebied ten oosten

van Hansweert het verkeer te kunnen regelen verdient het aanbeveling

funktionarissen van de Verkeersdienst (van DGSM) in Zandvl iet te

stationeren.

Omdat permanent aandacht bes teed moet worden aan de potentiële

Globaal gezien zullen de regio-posten te maken krijgen met de

volgende verkeersaspekten:

- "regio Vlissingen"

de zeeschepen varend op de aanlooproutes van het redegehied

en op de Westerschelde binnen de "regio Vlissingen";

de zeeschepen op de rede van Vlissingen;

de zeesehepen en binnenvaartuigen varend in en uit de Sloe

haveu, de Voorhaven van het Kanaal door Walcheren (waarin de

Iluitenhaven) en de haven van Ilreskens;

de lokale vaart zo,als veerponten, dienst- en werkvaartuigen,

rekreatievaartuigen, etc.;

- " reg io Terneuzen"

de zeesehepen en binnenvaartuigen varend op de WesterschelcIe

binn~n lI reg io Terneuzen ll en op het Kanaal Ternellzen-Gf'nt;

het verkeer: door de Everingen en het Straat.je van Willf>m;

hel in- en uitvaren van de Hraakmanllavell, de Westhuiterlilaven,

de Oostbui tenhaven en de Veerhaven;

het verkeer dal komt. van en gaat naar de sluizen;

de ankerliggers in de Everingen, de Put van Terneuzen en Je

Springer;

- "regio llansweert l1

Per regio dienen het toezicht en de verkeersregeling te geschie

den vanuit de regio-post die opereert in nauwe samenwerking met de

centr~lle post van de Verkeersdicllst te Vlissingeil. Bij de IJitvoering

van hun laken kunnen de regio-posten worden ondersteund door eerder

genoemde patrouillevaartuigen die zonodig ter pla;ltse \.vorden gesta

tioneerd. Omdat de regio-post lIansweert niet beschikt over radarzicht

vau het oostelijk deel van de Westerschelde. kan deze post tevens wor

dell ondersteund door de eerder aanbevolen I)GSM-Verkeersdienstfunktio

narissen te Zandvliet.

Terneuzell-Gent met uitzonderillg van lIet slui.zen

complex te Terneuzcll.

het gebied tussen de lichtboeien PvN-SPR en nr. 35

alsmede het Nederlandse gedeelte van het Kanaal

"regio T(~I"neuzenll

., regio Itanswee ft 11 lIet gebied tussen de lichtboei

derlands-Belgische grens.

nr. 35 en de Ne-

de z{~eschepen en binnenvaartuigen varend op de Westerschelde

binnen "regio llansweert ll
;

het varen naaf en van de Buitenhaven van Hansweert ;

het verkeer' dat komt van de sLuizen, voor zover dit v,an in

vloed is op het verkeer op de Westersc.helde.

T.b.v. de zorg voor c1e genoemde verkeersaspekten ter beveiliging

van de ongevalsgevoelige plaatsen dienen de regio-posten gebruik te

maken Vdn walradar-apparatuur. Deze apparatuur moet zo worden uit

gevoerd dat ook navigatie-assistentie kan worden verleend op belallg

rijke trajekt-gedeelten in afwachting van de realisatie van de UWRK

voor de gehele Westersehelde. In dit kader wordt aanbevolen de onder

linge !(renzen van de drie genoemde regio's te laten overeenkomen met

c1e grenzen van raclarblokken.
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liet zal duidelijk zijn dat bij de geschetste operationele opzet

de regioposten een vitale rol vervullen. In dit kader kunnen de funk

ties van de reeds bestaande posten ItTerneuzen" en "Uansweert" verder

worden uitgebouwd. Een regio-"verkeerspost" te Vlissingen dient zo

spoedig mogelijk te worden gerealiseerd. I)e posten zullen moeten

wordeu voorzien van en/of worden aangevuld met de benodigde beman

ning en apparatuur. Bouwkundig moet de post f1Uansweert" zo nodig

worden aangepast. Hoeveel personeel en welke apparatuur c.q. ver

bindingen nodig zijn, kan worden afgeleid uit de taakuitvoering

en de daaraan ten grondslag liggende funkties. Voor elk van de ge

noemde posten zal in de betreffende hoofdstukken hierop nader worden

ingegaan.

VClor de patrouillevaartuigen wordt eenzelfde benaderingswijze aall

gehouden.

:5...:_~.__§alllenwerl<~ Verkeersdi ens t-Loodsd iens t

Tenslotte is het volgende van belang:

In de nieuwe UGSN-organisatie opereert de Verkeersdienst in nauwe

sameuwerking met de Loodsdienst. Samenwerking is geboden omdat het

toelatingsbeleid naast verkeerstechnische veelal ook loodstechnische

aspektenbevat. liet zal voor het hoofd Verkeersdienst en het hoofd

Loodsdienst echter niet mogelijk zijn om kontinu daadwerkelijk aan

het operationeel beleid uitvoering te geven. Beide funktionarissen

zullen over vertegenwoordigers moeten kunnen beschikken die op basis

van vol-kontinuiteit de routinematige zaken behandelen. Derhalve wotdt

geadviseerd t.b.v. eeu veilige en vlotte verkeers<1fwikl«:~ling in liet dis

trikt. Scheldemond een hoofdverkeersleider in kOl1tinudienst te stationeren

in het SCC. Tijdens zijn wacht heeft deze funktionaris de operationele

leiding van de tot de Verkeersdienst behorende rmderdelen.

Teneinde bij de LOOdsdienst de dagelijkse gang van zaken op basis

van kOlltilllliteit eveneens te waarborgelI, wordt geadvisee~d eell dienst

leider toe te voegen aan lIet hoofd Loodsdienst. Deze flj[lktion~}ris

heeft tijdens zijn wacllt vanuit het SCC de operationele leiding

van de tot de Loodsdienst behorende onderdelen en levert de benodi!\de

loodsdeskundigheid.

De loodsdienstleider zal de hoofdverkeersleider voortdurend op de

hoogte moeten hOllden van loodsdienstzaken die van belang zijn voor de

verkeersafwikkeling. Evenzo zal de hoofdverkeersleider de loodsdienst

leider voortdurend moeten informeren over deze verkeersafwikkeling.

Bei,dell dienen in goed overleg, op basis vall nevengesclliktlleid, aan hlln

verantwoordelijkheden gestalte te geven.
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