
> 1/1 IA  LOODSDIENST IN DESCHELDE- 
MONDEN EN OP DE BELGISCHE 
KUSTHAVENS
-■ B a Z  1/15A -  2 0 0 5  verva l t .

ALGEMEENHEDEN

1 . In de monden van de W esterschelde, in volle zee, naar de Belgische 

havens gelegen aan de Schelde en aan het kanaal G ent-Terneu- 

zen en vice-versa, w ord t de loodsdienst in gem eenschap tussen 

Vlaanderen en Nederland verzekerd. Zeeschepen die deze wateren 

bevaren zijn loodsplichtig , behalve deze verm eld in het Beslu it v r i j

s te lling  loodsp lich t Sche ldereg lem ent (zie rub riek  1/11B). A lleen de 

Vlaamse loodsen en de Nederlandse Registerloodsen zijn bevoegd 

om deze assistentie te verlenen.

2. De loodsdienst op de kusthavens Oostende, Zeebrugge en N ieuw- 

poort, w o rd t u its lu itend door V laamse loodsen uitgeoefend. Het 

beroep op loodsassistentie is verp lich tend in de vaarw aters tussen 

de kru iss ta tions van de loodsboten en die kusthavens, in die kus t

havens en tussen die kusthavens en de aanpalende reden, behalve 

voor schepen die vrijgeste ld  zijn van loodsp lich t verm eld in het u it

voe ringsbeslu it "verscherp te loodsp lich t" van het V laam s Loodsde- 

creet (zie rub riek  1/11C).

2. LOODSVAARTUIGEN EN HUN KRUISSTATIONS 
IN ZEE

1. Benoorden de lichtboei KB (Kwintebank) in de omgeving van de po

sitie  51°22',20 N -  2°42',92 E, is een Vlaam s loodsvaartuig gesta tio 

neerd m et V laamse en Nederlandse loodsen aan boord; de eersten 

voor het beloodsen van schepen naar de Belgische kusthavens en 

de Belgische havens aan de Schelde en het kanaal G ent-Terneu-
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zen; de laatsten voor het beloodsen van schepen naar Nederlandse 

en Belgische havens aan de W esterschelde en aan het kanaal van 

Gent naar Terneuzen. Dit V laam s toodsvaartuig heeft een zwarte 

romp, m et aan weerszijden op de boeg een w it num m er en een gele 

schouw  m et zwarte bovenrand. Overdag w ord t een rode vlag met 

w itte  [e tte r P gevoerd.

‘s Nachts worden de lichten gevoerd en getoond voorgeschreven 

door het In ternationaa l Reglem ent te r Voorkom ing van A anvarin

gen op Zee. Het is u itge rust m et VHF rad iote lefon ie en Luistert uit 

op kanaten 65 en 6. Bij stechte w eersom standigheden ve rrich t de 

toodskotter, indien m ogetijk, nog Loodsdienst in een terugge trokken 

positie tussen de Lichtboei SWA en de Lichtboei A 1.

2. Voor het Oostgat Ligt het Nederlandse toodsvaartuig gestationeerd, 

één m ijt ten Westen van de Schouwenbank Lichtboei. Het toods

vaartu ig heeft een zwarte rom p m et aan weerszijden op de boeg de 

naam en op de scheepszijde in w itte  Letters het woord PILOT. Het is 

u itge rust m et VHF-radiotetefonie en Luistert u it op kanaten 64 en 6.

• Ten Westen van de Schouwenbank, ongeveer 1 m ijt West van 

Schouwenbanktichtboei, zijn Vtaamse en Nederlandse Loodsen v e r

krijgbaa r voor het Loodsen van schepen naar Antwerpen en Gent. 

Schepen bestemd voor Nederlandse havens aan de W esterschetde 

worden geloodst door Nederlandse Loodsen.

Overdag w ord t door het toodsvaartuig op d it s tation in top een b lau 

we vtag m et w itte  te tte r L gevoerd, ‘s Nachts voert d it vaartu ig de 

Lichten ats voor toodsvaartuigen voorgeschreven in het In te rna tio 

naal Reglem ent te r voorkom ing van Aanvaringen op Zee. Bovendien 

toont het vaartu ig  m et tussenpozen van hoogstens 10 m inuten een 

w it stakettich t.

• Inkomende schepen vanuit de NE w ordt aangeraden de de onder 

1 genoemde Loodsboot te benaderen votgens de verkeersstroom , 

benoorden van de Schouwenbank.

Uitvarende schepen die om de NE gaan w ord t aangeraden, na het

BE RICHTE N AAN ZEEVAR EN DEN 05 JANUARI 200 6



afgeven van de Loods aan het onder 1 genoemde vaartu ig, te varen 

door het Schouwendiep volgens de verkeersstroom .

3. Tijdens verm inderde zichtbaarheid geven deze Loodsvaartuigen (zo

w e l Vlaamse ais Nederlandse) op hun kru issta tion  dezelfde m is t- 

seinen ais deze die voor m echanisch voortbewogen vaartu igen door 

het In ternationaa l Reglem ent te r Voorkom ing van Aanvaringen op 

Zee zijn voorgeschreven. Ze mogen bovendien een herkenningssein 

bestaande uit 4 korte stoten geven.

3. BIJZONDERE SEINEN VOOR HET AANVRAGEN 
VAN EEN LOODS.

1. Aan beide loodskotters.

In geval van verm inderde zichtbaarheid kunnen de schepen m et be

s tem m ing de Rede V lissingen om een loods verzoeken door het ge

ven van de volgende gelu idse inen: de le tte r G, van de Internationale 

Seincode, ten m inste 3 seconden na het m istsein. De loodsboot die 

deze seinen verneem t zal, voor zover een loods kan worden overge

zet, antwoorden m et het norm aa l m istsein, tenm inste 3 seconden 

daarna gevolgd door de le tte r H van de Internationale Seincode.

2. U its lu itend aan de Vlaamse loodskotter.

De schepen die een loods wensen te bekomen voor een van de B e l

gische kusthavens dienen volgende m orse- of vlaggeseinen te ge

ven:

• voor Zeebrugge G 6

• voor N ieuw poort G 7

• voor Oostende G 8.

3. De loodsdienst Kust te Zeebrugge voor de drie Belgische kustha

vens bere ikbaar op m arifoonkanaal 9, roepnaam "loodsdienst Zee

brugge".
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In geval van verm inderde zichtbaarheid kunnen de m orse- of vlagge- 

seinen vervangen worden door de overeenkom stige gelu idseinen van 

de Internationale Seincode, tenm inste 3 seconden na het m istsein. De 

loodsboot zal antwoorden op dezelfde m an ie r ais 1 hiervoor.

_ [ Bron DAB loodswezen]

> 1/11B BESLUIT VRIJSTELLING LOODS
PLICHT SCHELD E-REGLEMENT
-■ B a Z  1 /15B  van 2 0 0 5  verva l t .

"B e s lu it van de Vlaamse m in is te r van M obilite it, Openbare Werken en 

Energie en de Nederlandse m in is te r van Verkeer en W aterstaat, hou

dende vastste lling van het "B es lu it v rijs te llin g  loodsp lich t Sche ldere

g lem ent"; De Vlaamse m in is te r van M obilite it, Openbare Werken en 

Energie en de Nederlandse m in is te r van Verkeer en W aterstaat;

Gelet op a rtike l 9, tweede lid, onderdeel a, van het Scheldereglem ent;

BESLUITEN:

Art. 1. In d it beslu it w o rd t verstaan onder:

1° Londonlengte : lengte, bedoeld in a rtike l 2, onder 8, van het op 23 

jun i 1969 te Londen to t stand gekomen;

2° V lissingen-Rede: het gedeelte van de W esterschelde dat in het 

S cheepvaartreglem ent W esterschelde 1990 ais redegebied V lis- 

singen is omschreven;

3° Rijnschip, Denem arkenvaarder, b innen-/bu itenschip, reg is ter : 

hetgeen daaronder w ord t verstaan in het Nederlandse Loods- 

p lich t-b e s lu it 1995.

Art. 2. Onverm inderd de bepalingen van of krachtens a rtike l 11 van het 

Scheldereglem ent, zijn de gezagvoerders van de volgende categorieën 

schepen vrijgeste ld  van de verp lich ting , bedoeld in a rtike l 9, eerste lid, 

van het Scheldereglem ent:
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