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PLEZIERVAART
Deze brochure geeft een vereenvoudigde voorstelling van de vaarregels voor het doorvaren van sluizen en de
voorrang van schutting.

Een totaaloverzicht van vaarregels voor het doorvaren van sluizen en de voorrang van schutting
vind je op www.VisuRIS.be/scheepvaartreglementering (APSB art. 6.28, 6.28/1 en 6.29).
Als schipper moet je je ook houden aan de tijdelijke voorschriften in scheepvaartberichten.
Deze berichten staan op www.VisuRIS.be/scheepvaartberichten.

Voorrang van schutting

Schepen met gevaarlijke goederen

Algemene regel

Een kegelschip is een schip met gevaarlijke goederen. Je herkent
het aan de blauwe kegel(s) of het blauwe licht dat ze voeren.

Vaar de sluis in volgorde van aankomst op de wachtplaats in.
Geef grote schepen voorrang bij het invaren van de sluis.
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Uitzonderingen
Deze schepen hebben recht op voorrang van schutting:
A.

B.

Schepen van openbare besturen of reddingsdiensten
met een dringende opdracht. Deze schepen voeren
zowel ‘s nachts als overdag een gewoon blauw
rondom zichtbaar flikkerlicht of snel flikkerlicht.
Schepen die recht van voorrang hebben gekregen voor het
schutten en als bijkomend dagteken een rode wimpel
voeren op het voorschip op een zichtbare hoogte.

Verleen de nodige medewerking zodat deze schepen de sluis
zonder oponthoud kunnen invaren.

Houd in een sluis en op een wachtplaats minstens 10 meter
afstand van een schip met één blauwe kegel of één blauw licht.
Dit geldt niet voor schepen die ook één blauwe kegel voeren.
Een passagiersschip (+12 personen) mag niet samen met een
kegelschip worden geschut.
Een schip met twee of drie blauwe kegels moet alleen in een sluis.
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Maximale toegelaten afmetingen
De maximale toegelaten afmetingen van de schepen staan per sluis (kolk) vermeld op www.VisuRIS.be.
Let op: Zeilschepen zijn in sommige sluizen niet toegelaten wanneer de hoogte van de sluis beperkt is.

Veilig en correct schutten in 11 stappen Extra aandachtspunten
1

Verminder vaart en gebruik je marifoon voor de aanvraag
van de bediening en verdere communicatie met het
bedieningspersoneel.

2

Hang aan beide zijden van het schip voldoende stoot.

Loop geen andere schepen voorbij bij het naderen van
een sluis of op een wachtplaats.

3

Wacht voor het rode licht.

Haal je ankers volledig voor in een sluis.

4

Wanneer de lichten groen en rood branden, openen de
sluisdeuren bijna. Houd je schip startklaar.

Laat je meerkabels vieren of doorhalen zodat het andere
schepen in de sluis niet beschadigt.

5

Vaar de sluis in volgorde van aankomst op de wachtplaats
in, maar wacht met invaren tot de beroepsvaart veilig is
afgemeerd in de sluis.

Gebruik als wrijfhout of fender in een sluis enkel
voorwerpen die niet kunnen zinken. Autobanden en
trossen touw zijn niet toegelaten.

6

Met een optimale indeling van de sluiskolk verloopt het
versassen veilig en vlot. Volg hiervoor de instructies van
het bedieningspersoneel.

Het is verboden water te storten of te laten vloeien op
andere schepen in de sluis.

7

Neem je ligplaats binnen de aangegeven grenzen en houd
enige afstand van grote schepen.

8

Maak het schip aan voor- en achtersteven met meertouwen vast.

9

Zet de schroef uit.

10

Help je buren bij het langszij vastmaken.

11

Maak het schip pas los als het sein op groen springt.

Matig je snelheid bij het in- en uitvaren van een sluis om
gevaar en schade te vermijden.

Zodra je je schip in de sluis hebt afgemeerd, mag je geen
voortbewegingsmiddelen meer gebruiken totdat je de
sluis opnieuw mag uitvaren.

!
Volg altijd de instructies van het bedieningspersoneel.

PRAKTISCHE VAARREGELS EN TEKENS
BIJ IN- EN UITVAREN VAN SLUIZEN
Het in- en uitvaren van een sluis wordt geregeld door tekens
(lichten of borden) aan de stuurboordzijde of aan weerszijden
van de invaartopening.

Sluis in bedrijf
Rode lichten: Invaart en uitvaart verboden.

Lichten bovenaan rood, lichten daaronder groen:
Invaart verboden, wordt weldra toegestaan.

Groene lichten: Invaart en uitvaart toegestaan.

Sluis buiten bedrijf
Rode lichten: Invaart verboden.

Groene lichten: Doorvaart toegestaan,
sluis aan beide zijden geopend.

Als er geen tekens zijn en het bedieningspersoneel geen toestemming geeft, dan is het verboden een sluis in of uit te varen.

Je wordt bediend wanneer je je schip voor het sluitingsuur aan
het kunstwerk aanbiedt en als de volgende voorwaarden zijn
vervuld:

1

Je schip bevindt zich op minder dan 500 meter van het
kunstwerk.

2

Je schip bevindt zich aan de kant van het kunstwerk waar
de schutting wordt aangevat.

3

Er is nog plaats beschikbaar voor je schip in de schutkolk.

Melding van schadegevallen
De schipperij is verplicht schadegevallen (ongevallen, averijen,
kanaalverontreinigingen), waarbij de aansprakelijkheid van De
Vlaamse Waterweg nv in vraag kan worden gesteld, onmiddellijk
te melden aan de dienst River Information Services (RIS) van
De Vlaamse Waterweg nv: www.visuris.be/probleemmelden of
ris@vlaamsewaterweg.be.
Na de melding zal De Vlaamse Waterweg nv zo nodig een onderzoek instellen naar de aard, de oorzaak en de omvang van het
schadegeval en oordelen of het vaartuig al dan niet moet worden
opgehouden. De schipper moet alle beschikbare gegevens over
het schadegeval meedelen.

Assistentie vanop het sluisplateau
Het bedieningspersoneel verleent enkel assistentie, vnl.
meertouwen aannemen, op onderstaande sluizen en na
uitdrukkelijke vraag van de pleziervaarder:
Dammepoortsluis te Brugge
(Kanaal van Gent naar Oostende);
Sluis Wijnegem (Albertkanaal);
Sluis 2 en 3 (Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten).

Toegang tot een sluis voor door
spierkracht voortbewogen kleine
schepen en waterscooters
De toegang tot de sluizen op de Vlaamse waterwegen is
om veiligheidsredenen verboden voor alle door spierkracht
voortbewogen kleine schepen en waterscooters. De Vlaamse
Waterweg nv kan, onder de door hen te stellen voorwaarden, de
toegang bij uitzondering toestaan.
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Bediening op het einde van een
bedieningsdag

