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Proefvaarten met schepen langer dan 360 meter

Nieuwe generatie containerschepen 
op de Westerschelde

Proefvaarten m et containerschepen  langer dan  360 
m eter m oeten  uitw ijzen of h e t huidige toe la tings
beleid op de W esterschelde kan w orden  uitgebreid. 
De Perm anente  Com m issie (PC) heeft de proefvaarten 
g rondig  voorbereid  en  de nodige m aatregelen  g en o 
m en  om  een veilige en  vlotte vaart te w aarborgen.

In deze n ieuwsbrief

De M S C  Beatrice was het eerste containerschip langer  I 
dan 360 m eter die de Schelde op- en afuoer \

O p basis van een  grondige evaluatie van  de proefvaarten  
zal de PC beoo rde len  of een  structurele verhog ing  van  de 
huidige lengtelim iet van  360 m e te r op de W esterschelde 
veran tw oord  is. Bij dit proces zijn ook de provincie en  de 
V eiligheidsregio Z eeland  betrokken . Voor deze partijen  is de 
bestrijd ing  van een  calam iteit m e t een  groot containerschip  
een  belangrijk  aandach tspun t.

• S im ulatoronderzoek

Tot nu  toe is de m axim um  toegestane  leng te  voor sche
p en  op de W esterschelde 360 m eter. W egens de schaalver
g ro ting  in de con tainervaart overtreft de n ieuw e generatie 
con ta inerschepen  deze lengtelim iet. H et W aterbouw kundig  
L aboratorium  B orgerhout (WLB) heeft in  opdrach t van de 
V laam se overheid  onderzoek  uitgevoerd  n aa r de m ogelijk
heid  om  de jongste  generatie  con ta inerschepen  ook naar 
en  vanu it A n tw erpen  te la ten  op- en afvaren. H et betreft 
schepen  m et een  lengte vanaf 360 to t 398 m ete r en  een  
laadverm ogen  to t 14.000 TEU 1. H et gedrag  van  de onder
zoch te schepen  in  de sm alle en bochtige tra jecten  van  de 
W esterschelde w erd  op realistische w ijze nageboo ts t op de 
tw ee vaarsim ula to ren  van  h e t WLB. O p de tw ee aan  elkaar 
gekoppelde Sim ulatoren w erden  h o n d erd en  o n tm oetingen  
tu ssen  grote con ta inerschepen  u itgevoerd  tijdens real-tim e 
vaarten  o nder m oeilijke m eteoro log ische om stand igheden . 
U it de studie blijkt dat de vaart op de W esterschelde vanuit
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I De proefvaart trok veel belangstellenden

nau tisch  veiligheidsoogpunt m ogelijk is, m its aan  een  aan ta l 
randvoorw aarden  w ord t voldaan. De voorw aarden  h ebben  
betrekk ing  op de Sim ulatortrain ing van  de loodsen, de ge
richte aandach t van  de verkeersle id ing  aan  de w al en  een 
verzekerde invulling van  de nau tische keten . S lechts op een 
drietal p laa tsen  op de Schelde m o e ten  o n tm oetingen  tu ssen  
grote con ta inerschepen  w orden  verm eden .

• Bestuurlijke consultatie

De PC vond  h e t raadzaam  om  de Z eeuw se b estuu rders en 
de V eiligheidsregio Z eeland  te raadp legen  over de s tud iere
su lta ten  en  de w ijze w aarop  ze w illen om gaan  m et de m o 
gelijkheid om  grotere con ta inerschepen  op de Schelde toe 
te laten . U it de consultatie  blijkt dat de bestuurlijke zorg 
n ie t zozeer slaat op de nau tisch -techn ische  aspecten  m aar 
w el op de ca lam itite itenbestrijd ing  en  de externe veiligheid. 
De b estuu rders p laa tsen  kan ttek en in g en  bij de operationele  
slagkracht om  een  m ogelijke calam iteit m et een  groot con
ta inersch ip  langer dan  360 m eter adequaa t te  bestrijden . O ok 
vragen  zij zich af of h e t tijdig en accuraat besch ikbaar krij
gen  van  de gegevens over de gevaarlijke stoffen die zich in 
de containers bev inden  m ogelijk is. Verder zijn de m ogelijke 
gevolgen voor de ligging van  de risicocontouren  onderdeel 
van  de bestuurlijke bezorgdheid . De PC heeft toegezegd  de 
bestuurlijke p u n te n  m ee te n em en  in h e t verdere beslu itvor
m ingsproces.

• Eerste proefvaart

In  m aart 2009 heeft rederij M ed iterranean  Shipp ing  
C om pany (MSC) uit Genève, de grootse containerklant van de 
A ntw erpse haven, een  verzoek inged iend  om  begin  april de 
Schelde op- en  af te  varen  m et de M SC Beatrice (lengte: 366 
m , breed te: 51,2 m ). O p basis van een  analyse van  h e t vol
ledige scheepsdossier en  na  h e t u itte s ten  in  h e t WLB, heeft 
de G em eenschappelijke N autische A utorite it (GNA) vast
gesteld  dat de M SC Beatrice de vereiste vaare igenschappen  
bezit. Ter voorbereid ing  van  de proefreis heeft de GNA, in 
overleg m et alle schakels in  de nau tische keten , een  p lan  van 
aanpak  opgesteld  w aarin  de nau tisch -techn ische  en  veilig
heidsvoorw aarden  zijn opgenom en  w aaronder de proefvaart 
k on  p laatsv inden . De voorw aarden  om vatten  o nder m eer:
- u itvoeren  van  de proefvaart bij daglicht, n ie t bij m ist of 

felle w ind;
- slu itende afspraken tu ssen  alle nau tische schakels;
- h e t besch ikbaar zijn van  vo ldoende sleepcapaciteit;
- de loodsen aan  boord  m oeten  de vereiste Sim ulatortraining 

op he t WLB heb b en  doorlopen;
- de loodsen m aken gebruik van het SNMS 2 navigatiesysteem, 

w aardoor ze op elk m om en t inzicht heb b en  in  de snelheid, 
de koers, de rate of tu rn  en een  to t op cen tim eters 
nauw keurige  positiebepaling  van  h e t schip;

- in structies voor de verkeerle iders inzake een  ver doorge
dreven verkeersbegeleid ing;

- opstellen  van  een  slu itende vaarp lanning .

7
TEU: Tw enty Feei Equivalent U nit, eenheid voor container afm etingen.

^  SN M S: Schelde Navigator voor M arginale Schepen
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N a uitvoerig  beraad  en  na  vastste lling  dat de o rganisatori
sche en preventieve m aatregelen  u itgew erk t door de G NA  
de nodige veiligheidsgaran ties boden , heeft de PC  toela ting  
gegeven voor h e t u itvoeren  van een  proefreis m et de MSC 
Beatrice.

• Evaluatie eerste proefvaart

De opvaart op 7 april en  de afvaart op 10 april van de MSC 
Beatrice w erd  op 11 april m et alle betrokken partijen grondig 
geëvalueerd. U it de nautisch-technische evaluatie is gebleken 
d a t dankzij de n auw geze tte  u itvoering  van  h e t p lan  van 
aanpak  de op- en  afvaart vlot en  veilig zijn  verlopen . Wel 
is h ie r en  daar h e t p lan  van  aan p ak  verfijnd m e t h e t oog 
op vo lgende p roefvaarten . Tijdens de evaluatie over de b e 
stuurlijke veiligheidsaspecten  heeft R ijksw aterstaat m e t de 
V eiligheidsregio en  de provincie Z eeland  afgesproken  om  
gezam enlijk  de prob lem atiek  inzake ca lam ite itenbestrijd ing  
van  grote co n ta in ersch ep en  te onderzoeken . O ok is over
een g ek o m en  om  de schaalvergro ting  in de con ta inervaart 
m ee te n em en  in  de ac tua lisatiestud ie  externe veiligheid. 
V ertegenw oord igers van  de V eiligheidsregio en  provincie 
Z ee land  zu llen  dee ln em en  aan  de begele id ingscom m issie  
van  de studie. H et N ederlandse  k en n is in s titu u t TN O  dat ais 
onafhankelijke deskund ige  bij de tw ee evaluaties w as inge
schakeld , heeft geconsta tee rd  dat de evaluaties correct zijn 
verlopen .

• C ontinuering  proefvaarten  to t juni

O p grond  van de evaluaties van  de eerste p roefvaart stelde 
de PC vast dat op veran tw oorde  wijze andere proefvaarten  
m et grote con ta inerschepen  k o n d en  p laa tsv inden  volgens 
h e t aan loopschem a dat M SC to t juni had  inged iend . H et 
be treft zu ste rschepen  van de M SC Beatrice en ook MSC 
con ta inerschepen  m et beperk tere  afm etingen  (lengte: 364 
m , b reed te: 45,6 m). N agenoeg  w ekelijks loop t een  van  die 
schepen  op proefbasis de haven  van  A n tw erpen  aan. H et 
p lan  van  aanpak  m et de daarbij ho rende  preventieve m aa t
regelen  en  randvoorw aarden  blijft van  kracht. O ok zu llen  er 
vier m eetre izen  w orden  uitgevoerd: tw ee bij opvaart en  tw ee

I De loodsen maken gebruik van  een navigatiesysteem  
I waarmee ze to t op centim eters nauw keurig de positie 

van  het schip kunnen  bepalen
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bij afvaart van een groot MSC containerschip. H et Nederlandse 
onderzoeksinstituut MARIN brengt de nodige apparatuur aan 
boord om  allerlei aspecten ten  aanzien van het vaargedrag van 
dergelijke schepen nauw keurig te m eten. Dit laat toe om  de 
conclusies van het WLB onderzoek in de realiteit te toetsen.

• Vervolgtraject: beslu itvorm ing  PC

Begin juni w as er m et alle betrokken partijen een tw eede 
evaluatie van de proefvaarten op de tw ee sporen: nautisch
technisch en  calam iteitenbestrijding. O p basis van de evaluaties 
beslist de PC over een aanpassing van h e t toelatingsbeleid 
voor de MSC to t decem ber. In decem ber 2009 evalueert de PC 
vervolgens de aanpassing van het toelatingsbeleid en stuurt 
die w aar nodig  bij op basis van de opgedane ervaringen en 
de u itkom sten van he t onderzoek naar de externe veiligheid. 
De PC betrekt bij haar besluitvorm ing ook de provincie en de 
Veiligheidsregio Zeeland.

Permanente Commissie
De Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaait 
(PC) is het hoogste orgaan in de organisatie van het 
Gemeenschappelijk Nautisch Beheer. Ze is verantwoor
delijk voor de veilige en vlotte afwikkeling van het 
scheepvaartverkeer in de Schelderegio. De PC is opgericht in 
uitvoering van artikel 9 van het verdrag van 19 april 1839 
dat de scheiding tussen Nederland en België regelde. Dit 
artikel bepaalt dat voorde Scheldevaart het loodswezen en de 
betonning worden onderworpen aan een gemeenschappelijk 
toezicht, uitgeoefend door wederzijdse commissarissen.

|  Teamwerk is belangrijk
'Teamwerk daar kom t het op aan', vertelt de Vlaamse 
rivierloods Willem De Rydt. Hij is nog  helem aal vol van 
zijn ervaringen bij het beloodsen van he t grootste schip 
dat to t nu  toe de Antwerpse haven aanliep. 'Een perfecte 
communicatie m et de kapitein en de sleepboten. Samen 
m et alle betrokken actoren hebben we de klus geklaard.'

'M et 22 jaar ervaring ais rivierloods ken je de Schelde ais je 
broekzak en heb je elke situatie al eens m eegem aakt', gaat Willem 
verder. 'Toch ben  ik blij dat ik geoefend heb op de simulator in 
Borghout om  deze schepen in de sluis te brengen. Ik heb deze 
manoeuvre m et het schip m eerdere keren gesimuleerd onder alle 
mogelijke om standigheden van w ind en stroming. De simulator 
is een enorm  hulpm iddel en door de jaren heen  steeds verder 
geperfectioneerd.Tochweet je dat het echt is ais je aan boord staat 
en  je voelt het schip trillen onder je voeten. Ik had geen betere 
om standigheden kunnen  bedenken: w indkracht 2 tot 3 en  een 
w esten- tot zuidwestenwind. Ik had  één sleepboot vooraan laten 
aanspannen en twee achteraan en zonder te stoppen voeren we 
in de aslijn van de sluis de geul binnen. Prachtig!'

• N iet alleen

Loods De Rydt is een bescheiden m an:'N oteer m aar dat dit niet 
enkel mijn verdienste is. Een dergelijk schip doe je niet alleen. Ik 
was blij dat mijn collega Frank Bernaers aan boord was. Terwijl ik 
aan bakboord stond hield hij het schip aan stuurboord in de ga
ten. Tenslotte hadden we 220 m eter achter ons! We stonden ook 
bij het binnenvaren van de sluis m eer dan 50 m eter van elkaar. 
Gelukkig heb je dan je portofoon bij je om m et elkaar te com m u
niceren. Daarnaast bediende collega H ein De Brauwer de SNMS 
zodat we telkens perfect onze positie en snelheid over de grond 
konden controleren. En ja er w aren ook nog enkele"officials"aan 
boord m aar daar hadden  we gelukkig geen last van.'
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Hoofdverkeersleider Jaap van der Laan

'Wat een hoogte! Vanaf Vlissingen zag ik Veere liggen'

'H et is voor een kapitein een serieuze taak m et veel 
verantwoordelijkheid om zo 'n  groot schip over onze 
kronkelende rivier te varen', vertelt Jaap van der Laan, 
hoofdverkeersleider op de Verkeerscentrale in Vlissingen, 
over de proefvaarten van de grote containerschepen over 
de Westerschelde. 'Een vrachtwagen rijdt ook makkelijker 
op de A58 dan over een dijkweggetje m et veel bochten.'

Toch is het n iet onm ogelijk blijkt uit de inm iddels vier gem aakte 
proefvaarten. Jaap: 'Wij ais N ederlandse hoofdverkeersleiders 
en  m ijn V laamse collega's, nautische dienstchefs, zorgen 
onderm eer voor de coördinatie van het scheepvaartverkeer in 
he t Scheldegebied. H et verzoek van rederij MSC kw am  om  m et 
containerschepen die groter zijn dan  de huidige regelgeving 
toestaat naar A ntw erpen te varen. Speciaal hiervoor hebben  
w e een p lan van aanpak gem aakt die de schepen onder 
bepaalde voorw aarden toelaat in de testperiode. De rederij 
m oest bijvoorbeeld een volledig dossier m et gegevens aan 
leveren. H et loodsw ezen m aakt een  sluitend vaarplan en de 
G em eenschappelijke N autische A utoriteit (GNA) controleert 
dit aan  de hand  van de W esterschelde p lanner (WESP) en  geeft 
toestem m ing  voor op of afvaart. Verder w as het een  eis dat er 
een  w aarnem er van de G NA  zou m eereizen.'

• N abootsen

'Ter voorbereiding op de vaarten is een  sim ulatoronderzoek 
uitgevoerd om  te kijken of h e t mogelijk is dat schepen op b e 

paalde locaties elkaar kruisen en  w at voor invloed bepaalde 
w eersom standigheden hebben. H et zijn echt grote gevaartes 
die veel ruimte nodig hebben. Ais ze de W esterschelde opvaren, 
kunnen  ze pas in A ntw erpen w eer draaien. Verder verplaatsen 
ze veel water. We m oesten dus goed w eten w at voor invloed dat 
heeft op de rest van het vaarw ater en  het overige scheepvaart
verkeer. O ok hebben de loodsen training gehad m et de simulator 
in Borgerhout. Een andere voorwaarde uit het p lan van aanpak 
was namelijk dat er tw ee loodsen m eegingen in plaats van één. 
En die m oeten  natuurlijk ook goed voorbereid zijn.'

• Indrukw ekkend

'N a  de uitgebreide voorbereidingen m ocht ik m eevaren m et de 
MSC Luciana op 22 april 2009. O p het beeldscherm  in de con
trolekam er is het een stipje, dat net zo groot is ais alle andere 
schepen. M aar in het echt: w at een  hoogte! Ik kon Veere zien 
liggen toen  w e bij Vlissingen voeren. H et w as heel interessant 
om  m ee te gaan en zo een goede indruk te krijgen hoe dat nou 
is op zo 'n  groot schip. H et zicht is bijvoorbeeld heel anders, je 
kijkt eigenlijk bovenop het water. O ok w as ik benieuw d naar de 
helling van het schip in de bochten  en hoe de stuureigenschap- 
pen  van zo 'n  groot schip zijn. H et w as indrukw ekkend om 
te zien hoe makkelijk sturen eigenlijk ging. Verder heb ik aan 
boord de ladinggegevens en  het stuw plan opgevraagd en die 
had  ik b innen  enkele m inuten  to t m ijn beschikking. O ok kon 
ik kijken of de sim ulatorverslagen en de w erkelijkheid overeen 
kw am en. Al m ijn ervaringen heb ik genoteerd en aan he t einde 
van de proefperiode gaan we m et alle autoriteiten evalueren.'
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Vaarwegautoriteit blijft op de hoogte

Wijziging meldingsprocedure gevaarlijke stoffen
De verplichting om  de aanw ezigheid van gevaarlijke 
stoffen aan de vaarw egautoriteit te m elden, is kom en te 
vervallen in  de nieuw e N ederlandse Regeling Vervoer 
Gevaarlijke stoffen m et Z eeschepen  (RVGZ). D eze is 
op 24 novem ber 2008 ingegaan. Schepen m oeten  de 
stoffen aan boord  w el m elden  aan de havenautoriteit.

In  h e t beheersgeb ied  van  h e t G em eenschappelijk  N autisch  
B eheer is sprake van  een  unieke situatie: de haven- en 
vaarw egautorite it zijn gescheiden. O m  te zorgen  dat de 
vaarw egautorite it ook op de hoog te  is van h e t vervoer 
van  gevaarlijke stoffen en  kan  zo rgen  voor een  veilige 
en  vlotte vaart m oest er een  n ieuw e regeling  kom en. In 
een  gezam enlijke b ek endm ak ing  in  de S taatscouran t van

12 februari 2009 zijn regels opgenom en , w aardoo r schepen  
a lsnog  m eld ing  m o e ten  m aken  bij de vaarw egau to rite it. De 
P erm anen te  C om m issie h o u d t toezich t op h e t effect van  
deze regeling . N a een  jaar zu llen  zij evalueren en  zo n od ig  
b ijstu ren .

• U itzondering voor lege tankers

Een u itzondering  op de n ieuw e regel zijn lege tankers die 
n og  n ie t zijn on tgast van  gevaarlijke stoffen of overblijfselen. 
Voor deze schepen  is geen verplichting  om  zich te m elden  
aan  de havenautorite it. Zij m oeten  zich w el m elden  bij de 
vaarw egautoriteit.

|  Dwarstroommeting op de Westerschelde

Nabij Hansweert ontstaat een aantal keer per jaar bij 
hoogwater een gevaarlijke dwarsstroom, die ongeveer 
veertig m inuten aanhoudt. Schepen w orden hier
door gevaarlijk gehinderd. O m  de w aterbew eging 
van dit gebied continu te kunnen  volgen is door 
diensten Noordzee (Vaarwegmarkering) en Zeeland 
(M eetadviesdienst) een  m eetboei ontw ikkeld die 
inform atie over de stroom snelheid  en  -richting  
elke m inuu t beschikbaar gaat stellen.

De gevaarlijke dwarsstroom nabij H answeert  I

De meetapparatuur is in  de 
boei geplaatst

De V erkeersleiders volgen deze gegevens en  w aarschu 
w en  de schepen  voor de gevaren van  de dw arsstrom ing. 
De boeivorm  en  verankeringm ethode zijn speciaal o n t
w ikkeld voor maximale stabiliteit en  de m eetinstrum entatie 
en datacom m unicatie  voor h e t RMI m ee tn e t w ater. H et 
m ee tin s tru m en t (ADCP) is in  de koker o nder de boei 
geplaatst. De m eetboei is op 7 april 2009 in  h e t Z uidergat 
op positie gelegd. De w aterbew eg ing  w ord t over de to tale 
d iepte to t nabij de bo d em  gem eten . D aarna  w orden  
op drie h o o g ten  de s troom sne lheden  en  -rich tingen  
bepaald . De m eetopste lling  is no g  een  p ro to type. De 
m eetgegevens w orden  eerst gecontro leerd  en  pas daarna  
aan  de gebruikers besch ikbaar gesteld.



Ketenbenadering in de praktijk

De bouw van het Antwerp Coordination Centre

De voorbereid ingen  voor de bouw  van  h e t A ntw erp 
C oord ination  C entre (ACC) in de A ntw erpse haven 
zijn in  voile gang. M eer dan  honderd  on tw erpbureaus 
hebben  zich begin  dit jaar ingeschreven voor de 
opdracht. Inm iddels zijn h ieru it vijf bureaus geselec
teerd. In ok tober w ord t uit deze bureaus een keuze 
gem aakt.

In het havencoördinatiecentrum  kom en alle partijen sam en die 
betrokken zijn bij de afhandeling van scheepvaart in  en  rond 
de haven van A ntw erpen. Dit is een  concrete uitw erking van 
de ketenbenadering . D oor alles op één w erkvloer te bundelen, 
w ordt de dienstverlening geoptim aliseerd.

• N ieuw e verkeerstoren

H et coördinatiecentrum  krijgt een  nieuw e verkeerstoren die 
dusdanig  w ordt geconstrueerd en uitgerust dat een  beter zicht 
op de grote Containerterminals gelegen aan  de Schelde en de 
schepen die aan  en af varen naar het D eurganckdok verkregen 
wordt.Vaak kom en hier zeer grote schepen die m oeten  zwaaien, 
oftewel om draaien  en vervolgens achterw aarts naar b innen  
varen. Bij deze m anoeuvre is zicht een  goede aanvulling op de

techniek. De nieuw e toren  m oet een  betekenisvolle"landm ark" 
w orden  in h e t m aritiem e landschap.

• Crisiscentrum  voor havengebied

H et nieuw e gebouw  bied t straks plaats aan  zestig w erknem ers. 
Er kom en voor h en  de nodige sociale ruim tes. Verder krijgt het 
ACC een uitgebreid datacen ter en  een hoog  technologisch 
crisiscentrum  m et een  bezoekersruim te. H et is nam elijk de 
bedoeling  dat het coördinatiecentrum  straks ook gaat d ienen 
ais crisiscentrum  voor h e t havengebied van A ntw erpen.

• A andacht voor milieu

A an het on tw erpbureau w ordt gevraagd om  te letten  op de 
duurzaam heid  van h e t gebouw  en de m aterialen. O ok ener
giezuinig bouw en is belangrijk. Een haalbaarheidsstudie naar 
alternatieve energiesystem en m aakt daarom  ook deel uit van 
de opdracht. Ais alles volgens de p lanning verloopt, w ordt het 
gebouw  m edio 2013 opgeleverd.

H u id ig  havencoördinatiecentrum in  A ntw erpen  I
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De oren en ogen op de Schelde

I N ieuw  -patrouillevaartuig 
I van  R  ijlcswa ter s taa t

M eer "geei" op het water; dat is de ambitie van Rijkswaterstaat. De organisatie wil m eer herkenbaar, benaderbaar en 
aanspreekbaar zijn op de vaarwegen. D at past bij een publieksgerichte overheidsorganisatie .'Dit heeft natuurlijk gevolgen', 
vertelt M arinus Touw, Clustercoördinator Nautisch W esterschelde.'Zo zijn er m eer m ensen en nieuwe vaartuigen nodig.'

Rijkswaterstaat wil dat er dag en nacht één  patrouillevaartuig 
op de W esterschelde is. Dit is noodzakelijk, om dat de Schelde 
druk bevaren w ordt door zee-, b innen - én p leziervaart.'N u we 
m eer aanw ezig m oeten  zijn op h e t water, is extra m ankracht 
nodig ', legt M arinus u it.'D aarnaast w ordt onze vloot vernieuwd. 
O nze huidige schepen zijn qua leeftijd en techniek verouderd. 
N ieuw e schepen zijn noodzakelijk om  de grotere en snellere 
schepen die tegenw oordig op de W esterschelde varen, bij te 
kunnen  houden . Eind vorig jaar hebben  w e daarom  de RWS 
70 in  gebruik genom en.'

• Goede sam enw erking

Patrouillevaartuigen zorgen ook voor verkeersbegeleiding 
bij calam iteiten en andere bijzondere situaties. M arinus: 
'Bijvoorbeeld bij de begeleiding van h e t containerschip MSC 
Beatrice in  april. D it schip is zes m eter langer dan  op de 
Schelde is toegestaan, m aar had  dispensatie gekregen van de 
V laam s-N ederlandse Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit 
(GNA). O ns patrouillevaartuig heeft h e t schip begeleid m et 
een  rivierm eester van h e t Schelde Coördinatie C entrum  aan 
boord. Alles is prim a verlopen.'

• Alles in de gaten

'W at patrou illevaartu igen  precies doen? D at is heel divers. 
Eigenlijk zijn de bem anningsleden  de oren en ogen van 
Rijkswaterstaat. Ze houden  alles op h e t w ater in de gaten. H et 
w erk valt u iteen  in  drie categorieën: verkeersm anagem ent, 
w aterm anagem ent en  beheer, onderhoud  en  ontwikkeling. 
Bij verkeersm anagem ent kun je bijvoorbeeld denken  aan  het 
controleren van vergunningen en nagaan  of iedereen zich aan 
de verkeersregels houdt. Een voorbeeld van w aterm anagem ent 
is dat de bem ann ing  op h e t m ilieu let. Stel dat ze een olievlek of 
veel dode dieren ontdekken, dan  ondernem en  ze direct actie. 
O nder beheer, onderhoud  en  ontw ikkeling valt bijvoorbeeld 
de inspectie van de geulwandverdedigingen. Ais dit beschadigd 
is, geeft de bem anning dat door, zodat het snel w eer gerepareerd 
w ordt.'

RWS 70
De R W S 70 is het eerste patrouillevaartuig van een nieu
we generatie. Het schip is snel, wendbaar en kan zowel 
op binnenwateren ais op zee opereren. Verder is het schip 
uitgerust met moderne motoren, die minder C O I uitsto
ten. Bovendien heeft het vaartuig een asloze boegschroef 
waardoor er geen smeerolie meer nodig is. Hierdoor wordt 
olieverontreiniging in het water voorkomen. In december 
2008 heeft Tineke Huizinga, staatsecretaris van Verkeer en 
Waterstaat, het vaartuig gedoopt op scheepswerf De Haas 
in Maassluis. Aan Water district Westerschelde de eer om 
dit eerste nieuwe patrouillevaartuig in gebruik te nemen. 
De komende jaren worden er in het hele land nog negen 
van deze patrouillevaartuigen in de vaart genomen.
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Centrale bediening op afstand

Sinds 2 m aart 2009 w orden de Zandkreeksluis, 
Grevelingensluis, Bergsediepsluis m et bijbehorende 
bruggen en de Room potsluis op afstand bediend. H et is 
de bedoeling dat op term ijn ook de sluis Tem euzen en 
bruggen Sluiskil en Sas van G ent in he t gebied van het 
G em eenschappelijk N autisch Beheer (GNB) centraal 
bediend worden.

N a de k leine slu izen  en  b ru g g en  van  R ijk sw aterstaat 
Z eeland, zijn nu  de grote aan de beurt', vertelt M art de Goffau, 
p ro jec tm anager technische realisatie van  M odern isering  
O bjectenB edien ing  Z eeland  (MOBZ). 'Zij w orden  straks 
b ed ien d  vanu it de N autische C entrale N eeltje Jans en  de 
N autische C entrale Terneuzen. De voorbere id ingen  zijn 
op dit m o m en t in  volle gang. Eind m ei is de aanbested ing  
gestart. Bij dit grote project kijkt de Tweede K am er goed m ee. 
H et is een  pilo tproject voor N ederland . Ais h e t is afgerond, 
beslist staatssecretaris H uizinga of andere d iens ten  van 
R ijksw aterstaat he t voorbeeld  vo lgen.'

• U niek in N ederland

'V erder bere iden  w e nu  de verbouw ing  van  de verkeers- 
centrale in  Terneuzen voor. H ier kom en  straks de scheep- 
vaartbegele id ing  van  de G N A  én  de centrale b ed ien ing  van 
slu izen en  b ruggen  bij elkaar. Er is dus m eer w erkru im te 
nodig . De N ederlandse  visie is dat h e t verkeersm anagem en t 
voor corridors -hoo fd tran sp o rta ssen - in de toekom st per 
corridor vanuit één  nau tische centrale geregeld w ordt. 
D it zorgt voor een  be te r overzicht en  daarm ee voor een 
doelm atigere afw ikkeling van  de scheepvaart. De centrale 
van  Terneuzen is landelijk  gezien de eerste centrale w aar 
b ed ien ing  en begele id ing  op één  vloer bij elkaar kom t. D at 
m aak t h e t project un iek .'

Centrale bediening op afstand

•  Voordelen scheepvaart

Centrale bediening heeft verschillende voordelen voor de 
scheepvaart.'Z o ontvangt de scheepvaart altijd eenduidige in 
formatie, om dat er per regio vanuit één  centrale gew erkt w ordt 
en  de operators op dezelfde m anier w erken ', legt M art uit. 
'Verder w orden  de nautische centrales ingericht m et m oderne 
technieken. Bijvoorbeeld m et een  back-up-verb ind ing  van de 
bediening. Stel dat er één  verbinding tussen  h e t systeem  en de 
b rug  of sluis uitvalt, dan  blijft de w erking en veiligheid toch ge
garandeerd. Bovendien w orden  de kleine sluizen en bruggen 
n u  24 uur per dag  bediend. D at w as eerst niet h e t geval.'

• Positieve evaluatie

De eerste evaluaties van de bediening van de vier kleine slui
zen en bruggen vanuit de N autische Centrale N eeltje Jans zijn 
positief.'Alles w erkt prim a', zegt M art.'H et is voor de brug- en 
sluisw achters natuurlijk w ennen  dat ze een andere w erkplek 
hebben. Ze k unnen  bijvoorbeeld niet m eer uit het raam  naar 
de sluis kijken. Toch bevalt h e t hen  goed. H et w erk is afwisse
lender, om dat ze m eer sluizen en b ruggen  in de gaten  m oeten  
houden . Bovendien kunnen  ze nu  m et elkaar overleggen in 
moeilijke situaties, zoals bij m ist.'

• Leren kennen

De brug- en sluisw achters zijn vooraf intensief getraind. Bij
voorbeeld in  he t w erken in team verband en  het bed ienen  van 
m eerdere sluizen. De operators die de grote sluizen en  b rug
gen gaan bedienen, volgen hetzelfde leertraject. Mart: 'N a  de 
train ingen hoorde ik veel enthousiaste reacties. Vooral nu ttig  
w as een sim ulator die w aarheidsgetrouw  de bruggen en  slui
zen w eergeeft en  het bedieningsproces simuleert. De opera
tors k unnen  op deze m anier h u n  nieuw e w erkom geving en  de 
techniek leren kennen. H et w erkt zo goed dat de opleidings- 
sim ulator nu  in heel N ederland ingezet gaat w orden.'



I  Onderzoek VTS 2020

Op naar de gewenste 
toekomstsituatie

Studie ketenbenadering

Wat is de stand 
van zaken?

Hoe m oet de Vessel Traffic Services (VTS) er in 2020 uit- 
zien? Hoe groot is de kloof tussen vandaag en de gew ens
te situatie over m im  tien jaar? En hoe bereiken we die 
situatie? Dit wordt onderzocht in de studie'VTS 2020'.

De Schelderadarketen  en  de organisatie vanV TS-SM  (Vessel 
Traffic Services Schelde en  M ondingen) zijn w ereldw ijd 
een  voorbeeld van hoogtechnologische infrastructuur. De 
N ederlandse enV laam se overheden w illen dit graag zo houden. 
H et onderzoek'V ST 2020 'm oet uitw ijzen op w elke m anier dit 
mogelijk is. De eerste fase bestond  uit een  toekom stverkenning. 
Een delegatie van het G em eenschappelijk  N autisch Beheer 
is onder andere op w erkbezoek gew eest in Z w eden en 
Singapore.

s* P m

• Them a's

O p dit m om ent w ord t een  kloofanalyse gem aakt tussen  de 
huidige en  gew enste situatie. Dit gebeurt door h e t b ean t
w oorden  van diverse vragen die ondergebracht zijn in  drie 
them a's: huidige en  toekom stige situatie, technologische en 
organisatorische optim alisatie en roadm ap. V ragen die bij de 
them a 's ho ren  zijn onder andere: w elke behoeften  m oet VTS 
in de toekom st vervullen? H oe kan  de d ienstverlening van de 
V TS-organisatie geoptim aliseerd w orden? Welke im pact heeft 
dit op de technologie of de organisatie?

• N ajaar 2009

In  de laatste fase van h e t onderzoek w ordt realistisch bekeken 
w elke veranderingen  op w elke m an ier doorgevoerd k unnen  
w orden, zow el op organisatorisch/bestuurlijk  gebied ais tech 
nisch/functioneel vlak. N aar verw achting is h e t onderzoek 
eind  2009 afgerond.

1
W orkshop over ketenbenadering

'K etenbenadering ' is een veel gebru ik t begrip  in  de 
regio Schelde. D e ketenbenadering  beoogt een optim ale 
sam enw erking  en  afstem m ing van  he t N autisch  
Beheer van  de Schelde en de betrokken  Scheldehavens. 
D it om  de w achttijden  v an  schepen  terug  te d ringen  
en de nautische veiligheid te  bevorderen . In  april 
startte  een onderzoeksbureau  m et een stud ie  waarbij 
ke tenbenadering  onder de loep w o rd t genom en.

De studie begon  m et een inventarisatie en probleem analyse 
van de huidige situatie op verschillende gebieden (juridisch, 
organisatorisch, functioneel, technologisch en internationaal). 
V ragen die hierbij onder andere een rol spelen zijn: welke 
h iaten  en  lacunes zitten  in de huidige overeenkom sten? 
H oe is de organisatiestructuur op dit m om ent? Wat zijn de 
oorzaken van voorkom ende w achttijden? O p 11 m ei w aren 
de actoren die een rol spelen in  de ketenbenadering  aanw ezig 
bij een  w orkshop over dit onderw erp. Zij konden  reageren op 
verschillende vragen. H et onderzoeksbureau gaat verder m et 
de verkregen informatie.

• Doorgaan?

GNB Infodag
O p 22 ok tober 2009 is de GNB Infodag  in Z eeland.
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A N a h e t afronden van de eerste inventarisatie in  septem ber 

besluit de Perm anente Com m issie of ze verdergaat m et het 
vervolgtraject van de studie w aarin gestructureerd advies en 
aanbevelingen op de verschillende vlakken centraal staan.
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Nieuwe marifoonblokindeling

Klare taal op ieder kanaal
O p 1 juli 2009 treedt de nieuw e m arifoonblokindeling 
van het Vessel Traffic Services Scheldegebied in werking. 
De nieuw e blokindeling is nodig om dat he t verkeers- 
kanaal 12 van de Centrale Zandvliet was overbelast. 
H ierdoor verliep de noodzakelijke com m unicatie tussen 
schip en centrale steeds moeilijker, w aardoor belangrijke 
inform atie te laat doorkwam.

Nieuwe
Marifoonblokindeling

VTS-Scheldegebied
vanaf 01/07/2009

Klare taal op ieder kanaal 
voor iedere vaarweggebruiker

De nieuw e blokindeling is in  opdracht van de Perm anente 
Com m issie uitgevoerd. Een w erkgroep heeft de blokindeling 
en  de bijhorende procedures uitgew erkt. In deze w erkgroep 
w erd de vaarw eggebruiker vertegenw oordigd door de V laam 
se en  N ederlandse loodsen en de V laamse en N ederlandse 
b innenvaartverenigingen O ok de V laamse en N ederlandse 
verkeersleiders, he t Beheer- en  Exploitatieteam  en de G em een
schappelijke N autische A utoriteit zaten  in  de w erkgroep.

In h e t gebied  tu ssen  boei 55 en  boei 100 zijn tw ee nieuw e 
kanalen  gekom en:
1. Port O peration kanaal 85: R oepnaam 'Schelde Inform atie

dienst A ntw erpen '. Plet kanaal is operationeel vanaf boei 35 
to t aan  de W intamsluis. O p dit kanaal kom t de Port O pera
tions Inform atie aan  bod: alle operationele, n iet-nautische 
inform atie zoals schut-inform atie, RTA's, gebruik sleep
boten , extra info bovenop het standaardscheepvaartbericht.

2. T erm inal kanaal 81: Plet kanaal is specifiek ingevoerd 
voor de operationele  sch ip -sch ip -com m unicatie  b in n e n 
vaart, die varen  tu ssen  de term inals. Plier is geen  in ter
actie m et de centrale m ogelijk.

Bovenwaarts boei 100 is er géén  actieve verkeersbegeleid ing  
om dat er geen  radardekk ing  is. O p h e t sh ip -sh ip  kanaal 10 
m aken  de vaarw eggebruikers onderling  afspraken.

• De nieuwe situatie

V erkeerskanaal 12 blijft bestaan  en  bestrijkt h e t gebied vanaf 
boei 55 tot boei 100 in he t w erkingsgebied van Centrale Z and
vliet, m et een  vooraankond ig ing  voor de zeevaart aan  boei 
35 (grens w erk ingsgebied  C entrale P lansw eert). De essen 
tiële nau tische inform atie aan  de scheepvaart en  nau tische 
afspraken  tu ssen  vaarw eggebruikers gebeuren  op kanaal 12.

W ilt u meer informatie over de níeuwe marifoonblokindeling? 
Bestel dan de folder via info@ vts-scheldt.net o f  via 
0032 (0) 59 255 440 o f  0031 115 68 68 05. O f  download  
hem via w ww .vts-scheldt.net
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