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V AAR G E B IE D A

Rond Antwerpen

Voor velen die vanuit het westen van Nederland
naar België varen, zal dit deel van België het eerVeel van de wateren in vaargebied A zijn aan getijden onderhevig.
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ste zijn dat ze aandoen. Vaargebied A ligt in de
provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en
Vlaams-Brabant en is geheel Nederlandstalig. De
belangrijkste steden die hier liggen zijn Antwerpen, Mechelen en Leuven. Bezienswaardige klei-
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nere plaatsen zijn Lier en Dendermonde. Het landschap in deze regio is vlak en ondanks de typisch
Belgische bouwstijl van de huizen doet met name
de landelijke omgeving op veel plaatsen sterk aan
Nederland denken.
De meest gebruikte vaarroute naar het havengebied rond Antwerpen is die over de Rijn-Schelde
verbinding. Hiermee vaar je dwars door het Antwerps havengebied, wat een bijzondere ervaring
is. Het vaargebied rond Antwerpen is uniek in dit
deel van Europa door de aanwezigheid van de vele
bevaarbare getijstromen, zoals de Zeeschelde, de
Rupel, de Dijle, de Durme en de Beneden-Nete. Al
deze rivieren zijn een onderdeel van het Scheldeestuarium. Door een samenloop van diverse factoren hebben deze wateren een behoorlijk groot
getijverschil en de bijkomende hoge stroomsnelheden – die op kunnen lopen tot 8 à 10 km/uur. Dit
alles geeft het varen hier zijn eigen dynamiek. De
timing van je vaartocht is erg belangrijk, als je tenminste niet een groot deel van de dag tegen de
getijstroom in wilt varen!

Rijn -S che ld e V ER B INDING
Gegevens
Lengte van het traject : 37 km*
Laagste vaste brug : 9,10 m
Grootste breedte
: n.v.t.
Maximale diepgang : 4 m
Aantal sluizen
: 1 (Kreekraksluizen), tevens
sluizen in verbinding met
de Zeeschelde
Marifoonkanalen
: 20 (Kreekraksluizen);
2 (Noorlandbrug); 74 (navigatie- en veiligheidskanaal
Antwerps havengebied)
Maximumsnelheid : 20 km/uur
Bijzonderheden
: drukke beroepsvaart; aanen afmeldplicht bij doorvaart Noorlandbrug
Aansluiting op
: Volkerak; Zoommeer;
havengebied Antwerpen;
Zeeschelde
Waterkaart
: ANWB Wateratlas Z (Zeeland)
* Waarvan 32 km in Nederland en 5 km in België

De Rijn-Scheldeverbinding heeft mooie groene oevers.
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Bedieningstijden
Doorlopend
A lgemeen
De Rijn-Scheldeverbinding is voor de beroepsbinnenvaart tussen Amsterdam of Rotterdam en Antwerpen de belangrijkste toegangspoort tot België.
Van het hier beschreven vaarwater ligt het eerste
deel tussen de invaart vanaf het Volkerak en de
grens met België ten zuiden van de Kreek
raksluizen. Het tweede deel ligt in België tussen de
grens en de plek waar de Zandkreek- en Beren
drechtsluizen uitkomen in een ruime zwaaikom.
Het sluizencomplex van Zandvliet en Berendrecht
is overigens niet bestemd voor de pleziervaart.
Groene oevers, hoge golven
De invaart van de Rijn-Scheldeverbinding vanaf het
Volkerak wordt aangegeven met geleidelichten. Het
verdient aanbeveling om al tijdens de aanloop van
het kanaal uiterst rechts ten opzichte van de geleidelichten te varen, zodat je al op het Volkerak buiten de baan van de grote vrachtschepen blijft. Hoewel het kanaal minimaal 120 meter breed is komen
de vrachtschepen vaak vrij dicht langsvaren, omdat
oplopers en tegemoetkomend verkeer dat noodzakelijk maken. Reden om ook op het kanaal dicht
onder de stuurboordwal te blijven. Houd er hierbij
rekening mee dat de bakens vaak door onder water
liggende strekdammen met elkaar verbonden zijn.
De oevers zijn over het algemeen mooi begroeid
maar omdat er weinig afwisseling is, maakt het
kanaal over het geheel toch een wat saaie indruk.
Tijdens de vaart over de Rijn-Scheldeverbinding
moet je rekening houden met flinke golfslag van de
intensieve beroepsvaart. Ter hoogte van Tholen is
er wat meer variatie op de oevers te zien en ter
hoogte van Bergen op Zoom varieert de breedte van
het vaarwater, omdat je daar het Zoommeer oversteekt. Vanaf het Zoommeer is de haven van Bergen
op Zoom bereikbaar via het Bergse Diep. Ook de
Oosterschelde is bereikbaar vanaf het Zoommeer,
via de Bergse Diepsluis.
Kreekraksluizen
Als je het Zoommeer bent overgestoken liggen de
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Kreekraksluizen voor je. Dit grote sluizencomplex
bestaat uit twee forse kolken (325 x 24 m). Voor de
Kreekraksluizen geldt een aanmeldplicht via marifoonkanaal 20. Ook zijn er praatpalen op de remmingwerken aanwezig. De sluiswachter geeft aan
in welke sluiskolk je moet schutten. De sluizen zijn
voorzien van ‘guillotinedeuren’ – sluisdeuren die
omhooggaan om de scheepvaart door te laten. Ze
blijven enige tijd nadruipen. Het verval in de sluis
is ongeveer 1,8 meter. Wie in de richting van Antwerpen vaart gaat omhoog.
Omdat het Zoommeer een zoetwaterbekken is dat
men graag zoet wil houden, terwijl er bij elke
schutting verzilt water vanuit de Antwerpse haven
komt, is er in de Kreekraksluizen een ingewikkeld
zoet- en zoutwaterscheidingssysteem aangelegd.
Onder beide schutkolken ligt een dubbele vloer,
waarin een buizenstelsel het water afvoert naar
een opvangbekken naast de sluizen.
Dankzij de Kreekraksluizen komen de vrachtschepen in groepen voorbij. Gezien de tijd die een
schut in beslag neemt, zul je tussen ‘de Kreekrak’
en de Antwerpse havens meestal niet vaker dan
één keer door een groep vrachtschepen worden
opgelopen. Ongeveer 8,5 kilometer ten zuiden van
de sluizen bereik je de grens tussen Nederland en
België. Dit punt, ergens halverwege een ruime
bocht naar bakboord, is te herkennen aan een
witte grenspaal op de oever en aan de veranderende oeverbeschoeiing. Direct na de grens met België
maakt het kanaal een haakse bocht naar stuurboord, waardoor het even lijkt alsof het kanaal hier
doodloopt. Deze wonderlijke situatie is ontstaan
omdat het ooit de bedoeling was dat hier een
aftakking naar het Albertkanaal zou komen, waardoor het smalle gedeelte van het Albertkanaal –
dat door het industriegebied ten oosten van Antwerpen loopt – omzeild kon worden. Uiteindelijk is
het daar nooit van gekomen door een tekort aan
geld en een overschot aan protesten.
Zeeschepen
Na deze haakse bocht vaar je bijna direct onder de
Noorlandbrug door, waar je je via marifoonkanaal 2
moet melden. Hierbij wordt van je verwacht dat je
niet alleen de naam van het schip en het FD-num-
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De grootste sluis ter wereld
Met afmetingen van maar liefst 500 bij 68 meter en
een diepte van 17 meter is de in 1989 geopende Berendrechtsluis de grootste sluis ter wereld: veel groter
dan de beroemde sluizen in het Panamakanaal, die
‘slechts’ afmetingen van 305 x 33,5 meter hebben.
Naast de Berendrechtsluis ligt de Zandvlietsluis, die
maar een maatje kleiner is (500 x 57 m).
mer (zie p. 49), maar ook de bestemming doorgeeft. Het kanaal is hier breed en voorzien van
schuine betonnen oevers en het loopt door een uitgebreid industriegebied. Na een kilometer of twee
komt het vaarwater uit in een ruime zwaaikom, ter
hoogte van de Zandvliet- en Berendrechtsluis. Dit
zeer weidse bassin ligt hier zodat zeeschepen de
ruimte hebben om in en uit het sluizencomplex te
manoeuvreren. Om het kanaal probleemloos te
blijven volgen kun je het beste dezelfde afstand ten
opzichte van de linkeroever aanhouden.
Rond de Zandvliet- en Berendrechtsluis kan het

druk zijn met beroepsvaart en (grote) zeevaart. Het
is daarom zaak goed uit te luisteren op kanaal 74,
waar alle scheepvaartbewegingen gemeld worden.
Aanlegplaatsen
Tussen de Kreekraksluizen en het Antwerps havengebied zijn geen aanlegplaatsen of voorzieningen
voor de pleziervaart. Wie een tussenstop wil maken
onderweg naar Antwerpen is aangewezen op de
havens van Bergen op Zoom en Tholen. Ook zijn er
eenvoudige aanlegsteigers aan de zuidelijke remmingwerken van de Kreekraksluizen.
HAV EN GEB IE D ANT WERP EN
Gegevens
Lengte van het traject : 16 km
Laagste vaste brug : alle bruggen beweegbaar
Grootste breedte
: n.v.t.
Maximale diepgang : 4,00 m
Aantal sluizen
: 5 (niet in doorvaart maar in
verbinding met Schelde)

scheepspraat +++ scheepspraat +++ scheepspraat

Rond de Berendrechtsluis is het vaak druk met zeeschepen.

Onze eerste kilometers in België zijn grijzig, maar hoe
dichter we Antwerpen naderen, hoe meer de zon
doorkomt. Volgens de regels melden we ons via de
marifoon bij de Noorlandbrug, maar zoals ons al
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vaker overkomen is, krijgen we
geen enkele reactie terug. Ter
hoogte van de Berendrecht- en
Zandvlietsluis is druk marifoonverkeer. Ondanks het feit dat ik
al op een paar plaatsen heb
gelezen ‘dat er zeer zelden een
zeeschip uit deze sluizen komt’
is het ook nu weer een drukte
van belang. Er komt een tussen
twee sleepboten hangend containerschip uit de ene sluis. Een
ander schip, afkomstig uit Mon
rovia, wordt net de lege sluiskolk in gesleept. Wij varen er
vlak achter langs, noodgedwongen doordat een
groot vrachtschip ons over het kanaal tegemoet
komt. Hierdoor kunnen we alles goed bekijken.
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