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Rik Verhaegen 
Havenkapitein-Commandant

Gent – 17 november 2021

De Nautische Dienstverleners

Programma

19-11-21

• Nautische dienstverlening: Wat? Wie?
• https://www.youtube.com/watch?v=ISExQ-W1-Wo

• Overheid (GNA, Loodsen, MDK…)

• Zorg voor de vaarweg ten behoeve van het schip
• Hydrografie
• Baggerwerken
• Bebakening

• Zorg voor het schip
• Havendiensten
• Sleepdienst
• Bediening sluizen
• Vastmakers

• Zorg voor de veiligheid van het schip, de omgeving en 
het milieu.

• Kustwacht

Nautische dienstverlening 1
• De som van alle diensten die er voor zorgen dat een schip 

veilig en vlot zijn bestemming bereikt (ligplaats, zee)
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Nautische dienstverlening 2
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• Volgens GNB verdrag  loodsdiensten, sleepdiensten en 
vastmakers.

• Volgens mij  + overheden, havenkapiteindiensten, 
waterwegbeheerders.

De overheid 1
GNB Gemeenschappelijk Nautisch Beheer

19-11-21

Verdrag 21/12/2005 Vlaanderen + Nederland: organiseren van vlot en 
veilig scheepvaartverkeer van en naar de Scheldehavens.

- Verkeersbegeleiding

- Loodsen en ondersteunende diensten

- Scheepvaartreglementering toelatingsbeleid

- Vaarwegmarkering

- http://www.vts-
scheldt.net/default.aspx?path=Content%202009/Organisatie/Organisatie_nl

De overheid 2

19-11-21

GNB GNA
VLOT EN VEILIG VERKEER Operationele uitvoering

GNB verdrag
Beslissen PC 

Permanente commissie
diepstekende  vaartuigen
transport gevaarlijke 

Voorbereiding SDV goederen
beleid Schelde Directeuren coördinatie

Vergadering communicatie
adviesverstrekking

advies + PRE PC
terugkoppeling overleg met stakeholders
stakeholders over programmapunten

PC

De overheid 3
VNSC: Vlaams-Nederlandse Schelde Commissie
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• Samenwerking voor duurzaam en vitaal Schelde-estuarium
- gebied beveiliging tegen overstromingen
- de Scheldehavens vlot toegankelijk houden
- de veerkracht van de unieke natuur verder versterken 

•  Infrastructuur – Milieu – Economie

• http://www.vnsc.eu/
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De overheid 4
VNSC: Vlaams-Nederlandse Schelde Commissie

19-11-21

Zorg voor de vaarweg 1
Hydrografie = Beschrijven van de waterbodem

19-11-21

• Diepte
• Getijen
• Stroming
• Obstakels  wrakken 
• https://www.afdelingkust.be/nl/wrakkendatabank
• https://wrakkendatabank.afdelingkust.be/
• Publicaties

• Kaarten
• Getijtafels
• Berichten aan zeevarenden
• https://www.afdelingkust.be/nl/vlaamse-hydrografie

Zorg voor de vaarweg 2
Voorbeeld zeekaart, Vlaamse banken
https://www.youtube.com/watch?v=bADFB199KIc

https://www.youtube.com/watch?v=4ntlI5h0rGI
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Zorg voor de vaarweg 3 
Baggerwerken                         
https://www.youtube.com/watch?v=aj6v4hEgq8U

19-11-21
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Zorg voor de vaarweg 4
https://www.youtube.com/watch?v=1ydjwCPHssw
https://www.youtube.com/watch?v=F1idtBjNfig

Bebakening

19-11-21

Zorg voor het schip 1
De havenkapiteinsdienst
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GNB verdrag artikel 8  ketenbenadering

• .3: Bij de uitoefening van haar bevoegdheden……neemt de GNA de door 
de individuele havenautoriteiten opgestelde verkeersplanning als 
uitgangspunt..

• https://www.havengent.be/Scheepvaart

Zorg voor het schip 2
VTS: Vessel Traffic Services  Operationele organisatie
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• 24/07 monitoring van 

• Scheepvaartbewegingen

• Toegevoegde waarde 

• veiligheid en efficiëntie

• Scheepsbewegingen (2015)
• 68.637

Zorg voor het schip 3
De havenkapiteinsdienst
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Zorg voor het schip 4
Loodsdiensten
https://www.youtube.com/watch?v=9YKQqLKzAms

19-11-21

Zorg voor het schip 5
Sleepdiensten
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• Assistentie van een zeeschip bij maneuvers in nauw vaarwater, bij 
aanmeren en ontmeren.

• Assistentie bij incidenten; stranding, aanvaring..

Zorg voor het schip 6
Sleepdiensten

19-11-21

• Gent, Zeebrugge: private 
dienstverlening

• Antwerpen: private 
dienstverlening op rivier

• Havenbedrijf  in de dokken.

Zorg voor het schip 7
Bediening kunstwerken

19-11-21

• De bediening van sluizen en bruggen.

• Gent: 
- MDK ( brug Zelzate) 
- RWS (Sluizen Terneuzen en bruggen in NL)

• Antwerpen:
- bediening in eigen beheer

• Bediening van de sluizen  planning
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Zorg voor het schip 8

19-11-21

Zorg voor het schip 9

19-11-21

Zorg voor het schip 10

19-11-21

Zorg voor het schip 11
Bootmannen 

19-11-21

• Staan in voor meer- en 
ontmeerdiensten.

• Met behulp van aangepaste 
vaartuigen en winchwagens nemen 
ze de meertouwen aan van de 
bemanning en zorgen ze ervoor dat 
het schip veilig vast- of losgemaakt 
wordt.
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Zorg voor het schip 12
Bootmannen

19-11-21

• Taken:

• Meertouwen goed plaatsen

• Schade aan schip vrijwaren

http://www.eendracht.be/

http://brabo.com/nl

Zorg voor de veiligheid van het schip, 
de omgeving en het milieu 1 
De kustwacht

19-11-21

• http://kustwacht.be/nl

northseaport.com

Bedankt! Vragen?
Rik.verhaegen@northseaport.com

www.northseaport.com

Volg ons op Twitter @NorthSeaPort_ en #NorthSeaPort


