
Platform Zero Incidents 

 

 

ACHTERGRONDINFORMATIE 
Onlangs hebben er zich op de Westerschelde twee zware aanvaringen 

voorgedaan tussen zeeschepen en binnenvaarttankers. U zult dit zeker uit 

de vakpers hebben vernomen. 

In beide gevallen kwamen de binnenvaarttankers uit de Schaar van 

Valkenisse (nevenvaargeul) en moesten het vaarwater kruisen en kwamen 

hierbij in aanvaring met tegemoetkomende zeevaart die zich in het 

hoofdvaarwater bevond. 

Zonder dat we vooruit willen lopen op officiële onderzoeken en conclusies 

willen trekken hebben we toch gemeend u op een aantal punten te willen 

informeren met betrekking tot het varen op de Westerschelde en het 

gebruik van de neven geulen. 

Bijlagen 
Marifoonblokindeling VTS-Scheldegebied, Versie 4.0 

 

SAFETY ALERT: VAARGEBIED WESTERSCHELDE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Overtuig U of u zich in een Hoofd- of een 
Nevengeul bevindt. 

 Houd rekening met de breedte van de vaargeul. 
Vergis u niet in de afstand om de andere kant van 
de vaargeul te bereiken bij het oversteken. 

 Steek zoveel mogelijk haaks over. 

 Pas uw snelheid aan en stop op tijd af om 
doorgaande vaart te laten passeren. Probeer in 
geen geval vlak voor doorgaande vaart over te 
steken. 

 Blijf uit de dode hoek van de zeevaart. 

 Houd er rekening mee dat zeevaart aanmerkelijk 
met hogere snelheden vaart dan de binnenvaart. 
Dit kan soms wel oplopen tot 30-35 km/hrs. 
Onderschat de snelheid van zeeschepen niet. 

 Houd er rekening mee dat zeeschepen door hun 
afmetingen, diepgang en 
manoeuvreereigenschappen niet of heel moeilijk 
kunnen uitwijken.  

 Zorg dat u helder, tijdig en duidelijk communiceert 
met koerskruisers en verkeersposten. Geef 
duidelijk aan wat uw bedoelingen zijn. 

 Geef zo nodig geluidseinen. 

 Het is op de Westerschelde verplicht om op het 
marifoonblokkanaal waarin u vaart goed uit te 
luisteren en bereikbaar te zijn. Vergeet niet over te 
schakelen naar het volgende blokgebied, zodra u 
dat bereikt (Zie bijlage met uitgebreide informatie). 

 Tussen Hansweert en Walsoorden is naast het 
hoofdvaarwater aan beide zijden extra betonning 
voor de recreatie- en de beroepsvaart gelegd. 
Deze gele tonnen maken het mogelijk om buiten 
het betonde vaarwater te varen. 

 Vraag u zelf af of de tijdwinst die u behaald om 
door de nevengeulen te varen opweegt tegen de 
risico’s die u loopt bij het kruisen van het 
vaarwater. Misschien is het wel veiliger om het 
Hoofdvaarwater te blijven volgen en hier goed 
Stuurboords wal te houden. 

 Een paar uur rond laagwater (LW) volgt de 
stroming de vaargeulen. Rond hoogwater (HW) en 
zeker bij springtij loopt de stroming over de platen 
en dat kan een flinke dwarsstroom opleveren. 
Houd hier rekening mee. 

 Zorg voor een actuele kaart van het vaargebied! 

 Pas in alle gevallen “Goed zeemanschap” toe! 

PROACTIEVE MAATREGELEN VOORDAT KERNOORZAKEN BEKEND ZIJN 









 
 



 
 



 
 
 
 



 
 



 
 




 
 



 
 


























 

















 





 
 

 
 

 
 
 

 






 


























































































 











 




 































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

























































 



































