
 
       

                                Albertkanaal 
                   

De schepen zijn naargelang de grootte en beladingsgraad opgesplitst in twee categorieën: 

K: Schepen van CEMT-klasse I of II en schepen van andere klassen met een diepgang van 1.50m of 
lager 

G: Alle andere schepen 

Maximaal toegelaten snelheden (in km/u) wanneer er geen afgemeerde schepen in de buurt liggen: 

Sectie    Kmpunt  Cat G   Cat K 

Antwerpen / Schoten  128.6 - 123.4  9   13 

Schoten / Oelegem  123.4 - 116.8  11   14 

Oelegem / Kanne  116.8 - 19.4  13   15 

 

Aanbevolen toegelaten snelheden (in km/u) bij het passeren van afgemeerde schepen die aan het 
laden of lossen zijn:   

Sectie    Kmpunt  Cat G   Cat K 

Antwerpen / Schoten  128.6 - 123.4  9   13 

Schoten / Olen Hoogbuul 123.4- 92.9  10   14 

Olen Hoogbuul /Tessenderloo 92.9 – 74.5  11   14 

Tessenderlo   74.5 - 72.0  9   14 

Tessenderlo / Kanne  72.0 - 19.4   11   14 

 

Bijzondere voorwaarden: 

-Voor de scheepvaart op het Albertkanaal tussen Kanne en Antwerpen met afmetingen begrepen 
tussen 135,00 m x 15,00 m x 3,40 m en 197,00 m x 23,00 m x 3,40 m en 200,00 m x 23,00 m (23,50 
m) x 3,40 m zijn de volgende voorwaarden van toepassing : 

-In het vak Antwerpen - Schoten (kmp. 124.400) is het oplopen verboden. 

-In het vak Antwerpen - Schoten (kmp. 124.400), mogen samenstellen varen tot 200,00 m lengte x 
15,00 m breedte x 3,40 m diepgang indien een doeltreffende en geschikte inrichting (boegschroef of 
koproer) aanwezig is om een maximale bestuurbaarheid te bekomen.  

-In het vak Schoten (kmp. 124.400) - Olen (duwvaartsas Olen niet inbegrepen) mogen samenstellen 
tot 200,00 m lengte en 23,00 m breedte in het vak Olen - Zutendaal mogen samenstellen tot 197,00 
m lengte en 23,00 m breedte en in het vak Zutendaal - Kanne mogen samenstellen tot 197,00 m 



 
lengte en 15,00 m breedte gevormd worden, indien aan de voorwaarden van dit bericht wordt 
voldaan. 

-Het schutten in de duwvaartsassen met een gezamenlijke breedte van maximaal 23,50 m zal enkel 
gebeuren indien aan de volgende voorwaarden is voldaan :  

- het vaartuig dat in het duwvaartsas naast een ander vaartuig wordt toegelaten waardoor de 
gezamenlijke schutbreedte groter wordt dan 23,00 m, dient te beschikken over een doeltreffende en 
geschikte inrichting (boegschroef of koproer) die een maximale bestuurbaarheid kan garanderen; 

- de schippers dienen alle wrijfhouten, fenders of andere voorwerpen die zich buiten boord bevinden 
gedurende de volledige duur van de schutting te verwijderen. 

-Doorvaart aan de Straatsburgbrug: Het wordt aan samenstellen toegestaan gekoppeld de 
Straatsburg-brug te passeren van het Amerikadok naar het Straatsburgdok of omgekeerd. De breedte 
van de samenstellen mag evenwel 23,00 m niet overschrijden. Als de samenstellen voormelde brug 
gepasseerd zijn, dient, vooraleer richting Wijnegem te varen, in het Straatsburgdok te worden 
ontkoppeld om te voldoen aan de voorwaarden van punt 2. 

-Bij het in- en uitvaren van de sluizencomplexen dient de nodige voorzichtigheid in acht genomen.  
Bovendien dient ermee rekening  te worden houden dat aan sommige sluizen werken in uitvoering 
kunnen zijn, waardoor het gebruik ervan tijdelijk niet mogelijk is. 

-De maximale snelheid waarmee mag gevaren worden bedraagt 10 km/u.  Ter hoogte van bruggen 
met vernauwde doorgang en van los- en laadplaatsen, alsook ter hoogte van eventuele geseinde 
hindernissen in het vaarwater moet de snelheid tot 5 km/u worden verminderd. Van Antwerpen tot 
Schoten is de maximale snelheid waarmee mag gevaren worden vastgesteld op 5 km/u. 

-Het samenstel moet steeds de vaartuigen die wensen op te lopen, laten voorbijva-ren. 

-De marifoon aan boord dient steeds in werking te zijn en er geldt een meldings- en uitluisterplicht 
op VHF 10 ter hoogte van bruggen met vernauwde doorgang en geseinde hindernissen en bochten. 

-Van Schoten (kmp. 124.400) tot Antwerpen, dient voor de ingang van de bochten steeds 
geïnformeerd te worden via de marifoon of andere vaartuigen of samenstellen in de bochten 
aanwezig zijn en dient desnoods gewacht. 

-De in acht te nemen vaargeul op het Albertkanaal bevindt zich op 15,00 m uit beide zijden van de 
oever, met uitzondering  : 

onder de bruggen met vernauwde doorgang waar deze afstand van 15,00 m wordt verminderd tot 
5,00 m of waar de afstand dient gerespecteerd zoals bekendgemaakt d.m.v. plaatselijke 
signalisatie;van de kaaimuren of aanlegplaatsen;van Schoten (kmp. 124.400) tot Antwerpen waar 
deze afstand 8,00 m bedraagt. 

in het dok van Hasselt dienen vaartuigen langer dan 80 meter uitgerust te zijn met een inrichting 
(boegschroef of koproer) om een maximale bestuurbaarheid te bekomen. In het smalste deel van het 
dok dient men te varen in het midden van de vaargeul. 

Vaartuigen met een lengte groter dan 80,00 m die in het Groot Dok te Merksem invaren, dienen  
uitgerust met een doeltreffende en geschikte inrichting (boegschroef of koproer) om een maximale 
bestuurbaarheid te bekomen. 

 



 
 

 

 



 
 

OBJECT   KM      HOOGTE/VHF 

        

Brug Marexhe   0,5 km   7,00 m 

Sluis Monsin (135x15)  2,0 km   VHF 20 

Brug Pont Milsauci  2,8 km   7,00 m   

Brug Pont Wandre  3,2 km   7,00  m 

Brug Herstal   4,0 km   7,00 m 

Brug Hermalle Pont  8,3 km   7,00 m 

Brug Harcour Pont  10,8 km  8,00 m 

Leidingbrug   12,3 km  14,0 m 

Brug Lize Point Rails  12,4 km  10,0 m 

Brug Lixhe Pont   12,8 km  8,00 m 

Brug bij Ternaaien  15,7 km  9,00 m 

Brug Kanne   19,5 km  8,80 m 

Brug Vroenhoven  22,5 km  23,70 m 

Brug Veldwezelt   25,8 km  17,12 m 

Brug Briegden   28,7 km  14,50 m 

Spoorbrug Gellik  29,8 km  12,70 m 

Brug Gellik Kompveld  30,2 km  16,12 m 

Brug Eigenbilzen  33,3 km  7,95 m 

Brug Zutendaal   37,1 km  7,20 m 

Brug Genk Sledderlo   39,1 km  8,87 m 

Spoorbrug Genk Langerlo 41,4 km  6,60 m 

Sluis Genk   41,4 km  VHF 80          +3211244060 

Brug Genk Sluis    41,4 km  10,90 m 

Brug Genk    42,9 km  8,80 m 

Sluis Diepenbeek  45,5 km  VHF 18  +3211244050 

Brug Diepenbeek Sluis  45,6 km  8,80 m 



 
Brug Hasselt Godsheide  47,7 km  7,70 m 

Sluis Hasselt   50,0 km  VHF 20  +3211244040 

Brug Hasselt Sluis  50,1 km  8,80 m 

Brug Hasselt   51,9 km  6,70 m 

Spoorbrug Kuringen   53,2 km  6,70 m 

Brug Kuringen    54,4 km  7,17 m 

Brug Stokrooie    57,4 km  7,17 m 

Brug Zolder    61,5 km  7,17 m 

Brug Zolder E314   62,0 km  8,70 m 

Brug Lummen    63,6 km  7,17 m 

Brug Beringen    67,1 km  7,09 m 

Brug Paal Tervant  69,4 km  6,90 m 

Brug Tessenderlo  72,0 km  7,19 m 

Brug Oostham N552  72,7 km  9,76 m 

Brug Ham Genebos  74,5 km  8,80 m 

Brug  Zwartenhoek  75,7 km  7,18 m 

Sluis Kwaadmechelen  77,1 km  VHF 20  +3211244030 

Brug Kwaadmechelen Sluis 77,2 km   8,83 m 

Brug Meerhout Vorst  79,6 km  7,13 m 

Brug Meerhout Veedijk  81,2 km  8,80 m 

Brug Eindhout   83,4 km  7,38 m 

Brug Geel Stelen  86,5 km  7,18 m 

Brug Oevel Punt  89,7 km  8,80 m 

Brug Olen Hoogbuul  92,9 km  8,80 m 

Sluis Olen   95,8 km  VHF 20  +3211244020 

Brug Olen Sluis   95,9 k   8,80 m 

Brug Herentals Olen  97,0 m   8,80 m 

Brug Herentals Herenthout 98,1 km  7,25 m 

Brug Herentals Lier   99,5 km  7,40 m 

Spoorbrug Herentals Lier  99,8 km  6,76 m 



 
Brug Grobbendonk   104,3 km  8,80 m 

Brug Viersel    110,6 km  8,80 m 

Brug Massenhoven   111,8 km  6,99 m 

Brug 3 Oelegem E34  114,5 km  8,80 m 

Brug 1 Oelegem  114,9 km  8,80 m 

Brug 2 Oelegem  116,8 km  7,34 m 

Sluis Wijnegem   119,8 km  VHF 80  +3211244010 

Brug Wijnegem Sluis  119,8 km  7,60 m 

Brug Wijnegem   120,1 km  8,12 m 

Brug Wijnegem   121,6 km  8,80 m 

Brug Schoten Hoogmolenbrug 123,4 km  7,17 m 

Brug Deurne Bal   126,0 km  6,55 m 

Brug Merksem   126,9 km  6,83 m 

Fietsbrug  Ijzerlaan  127,8 km  8,80 m 

Brug Antwerpen Kleine Ring 128,1 km  9,12 m 

Spoorbrug Antwerpen-Dam 128,2 km  8,80 m 

Brug Antwerpen Noorderlaan 128,6 km  8,80 m 

Brug Antwerpen Straatsburg 128,9 km  8,80 m 

 

Opmerkingen Alberkanaal 

- De maximale diepgang is 3.40 meter 

- De maximale snelheid is 13 km/uur 

De vaartijden zijn gemiddeld 

Antwerpen – Wijnegem(vhf 80)   1.30 uur 

Wijnegem (vhf 80) – Olen (vhf 20)   2.00 uur 

Olen (vhf 20) – Kwaadmechelen (vhf 20)  1.30 uur 

Kwaadmechelen (vhf 20)  – Hasselt (vhf 20)  2.30 uur 

Hasselt (vhf 20) – Diepenbeek (vhf 18)  0.30 uur 

Diepenbeek(vhf 18) – Genk (vhf 80)   0.30 uur 

Genk (vhf 80) – Monsin (vhf20)   4.00 uur 



 
 

 

 

 

 


