
Protocol voor een goed vaargedrag voor open 
scoutingboten op de Beneden–Zeeschelde, de 
Westerschelde en aan de Noordzeekust 

Doelstelling van dit protocol.

Dit protocol heeft als doelstelling de veiligheid van  de nautische  jeugdbewegingen 
op het water te verhogen.
 In het protocol wordt beschreven onder welke voorwaarden open zeescoutsboten 
een tocht mogen ondernemen op de Beneden-Zeeschelde, de Westerschelde  en 
aan de Noordzeekust.

M.b.t. de toepassing van het protocol, wordt er geen onderscheid gemaakt tussen de 
Vlaamse en  de Nederlands scoutsbewegingen.

Onder open scoutingboot verstaan we “elke open boot met een vrijboord van minder 
dan 54 cm in beladen toestand en met voldoende drijfvermogen” die door zeescouts, 
zeegidsen, seascouts, zeeverkenners en zeekadetten in gebruik genomen wordt.

Algemene uitgangspunten.

1- Meldplicht aan de verkeerscentrale verantwoordelijk voor het gebied van de 

vertrekplaats van de zeescoutsboten;
2- Uitluisterplicht aan alle open zeescoutsboten op de betreffende 

marifoonkanalen van de respectievelijke vaargebieden. Zie hiervoor 
“Marifoonblokindeling VTS-Scheldegebied;

3- Vastlegging van de vaargebieden voor dagtochten;

Bij tochten waarbij de genoemde vaargebieden worden overschreden, dient 
een schriftelijke toelating hiervoor aan de Gemeenschappelijke Nautische 
Autoriteit (GNA) te Vlissingen / Maritiem  Reddings- en Coördinatiecentrum te 
Oostende (MRCC) te worden gericht.

4- Raadplegen van het weerbericht vooraleer een aanvang wordt genomen aan 

de vaartocht.
5- Volgen van de voorgeschreven vaarroutes.
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1- Meldplicht:

Alle open scoutingboten die een tocht ondernemen op Beneden-Zeeschelde, de 
Westerschelde  en aan de Noordzeekust hebben meldingsplicht aan de 
verkeerscentrale verantwoordelijk  voor het gebied van de vertrekplaats. 
Contact opnemen met de verkeerscentrale dient te gebeuren per telefoon.
Hierbij dient :
 enerzijds een recent weerrapport opgevraagd te worden, en 

 anderzijds  een  aantal  standaardgegevens  (zie  meldingsformulier  in  bijlage  1)

gemeld  te  worden  die  in  de  verkeerscentrale  zullen  worden  genoteerd.  De
verkeerscentrale  zal  deze  informatie  doorsturen  naar  de  andere,  bij  het
opgegeven  traject,  betrokken  verkeerscentrales.  Indien  een  faxtoestel
beschikbaar  is,  worden  bij  voorkeur  deze  gegevens  ingevuld  op  het
meldingsformulier  en  per  fax  aan  de  verkeerscentrale  overgemaakt.  Het
aanmeldingsformulier  mag  ook  per  email  worden  overgemaakt  aan  de
respectievelijke verkeerscentrale.

Overzicht van de verkeerscentrales / MRCC:
 Verkeerscentrale Zandvliet (tel. +32 (0)3/569.91.23) (VHF 12)

Emailadres: vts-zandvliet@vts-scheldt.net
Vertrekplaatsen: Antwerpen

 Verkeerscentrale Hansweert (tel. +31 (0)113/38.27.51) (VHF 65)

Emailadres: vts-hansweert@vts-scheldt.net
Vertrekplaatsen: Hansweert

 Verkeerscentrale Terneuzen (tel. +31 (0)115/68.24.01) (VHF 3)

Emailadres: vts-terneuzen@vts-scheldt.net
Vertrekplaatsen: Terneuzen

 Verkeerscentrale Vlissingen (tel. +31 (0)118/42.47.90) (VHF 14)

Emailadres: vts-Vlissingen@vts-scheldt.net
Vertrekplaatsen: Vlissingen, Breskens

 Verkeerscentrale Zeebrugge (tel. +32 (0)50/55.08.02) (VHF 69)

Emailadres: vts-zeebrugge@vts-scheldt.net
Vertrekplaatsen: Zeebrugge, Blankenberge 

 MRCC (tel. +32 (0)59/25.54.90) 

Emailadres: mrcc@mrcc.be
Vertrekplaatsen:  Oostende, Nieuwpoort

Afmelden per telefoon bij de verkeerscentrale gebeurt enkel:
 Op uitdrukkelijk verzoek van de verkeerscentrale,

 Op eigen initiatief bij extreme situaties waarbij men zich onveilig voelt.

Aan boord van elke open scoutingboot die een tocht onderneemt op de Schelde of
aan de Noordzeekust moet een GSM-toestel ter beschikking  zijn. Minimaal is één
verantwoordelijke  in  het  bezit  van  een  GSM-toestel  dat  bewaard  wordt  in  een
waterdichte houder. OPGELET: dit toestel moet steeds bereikbaar zijn!!!
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2- Uitluisterplicht.

Uitluisterplicht aan alle open zeescoutsboten op de betreffende marifoonkanalen van 
de respectievelijke vaargebieden. Zie hiervoor “Marifoonblokindeling VTS-
Scheldegebied
Doelstelling: 
Uitluisteren en indien nodig communiceren met de Verkeerscentrales, met de zee- 
en binnenvaart;

Indien er zich aan  boord van een zeescoutboot geen apparatuur / certificaathouder 
bevindt die het uitluisteren / communiceren mogelijk maakt, dient er een 
begeleidingsboot in de rechtstreekse omgeving van deze te bevinden die deze 
mogelijkheid wel heeft.

3- Vaargebieden

Dagtochten:

Als dagtochten dient beschouwd te worden die tochten waarvan de vertrekhaven en 
de aankomsthaven zich in hetzelfde gebied bevinden.

- Vanuit Antwerpen:
o Alle vaartochten stroomopwaarts Lillo, inbegrepen de bestemming Lillo  

en Boven-Zeeschelde;
- Gent:

o Alle vaartochten op het kanaal van Gent naar Terneuzen;

- Vanuit Terneuzen:
o Alle vaartochten waarvan vertrekplaats en aankomstplaats zich in 

Terneuzen bevinden
- Vanuit  Hansweert:

o Alle vaartochten waarvan vertrekplaats en aankomstplaats zich in 

Hansweert bevinden;
- Vanuit Vlissingen:

o Alle vaartochten waarvan vertrekplaats en aankomstplaats zich in  

Vlissingen bevinden
- Vanuit Zeebrugge / Blankenberge:

o Alle vaartochten waarvan vertrekplaats en aankomstplaats zich in 

Zeebrugge / Blankenberge bevinden;

- Vanuit Oostende / Nieuwpoort:
o Alle vaartochten waarvan vertrekplaats en aankomstplaats zich in 

Oostende / Nieuwpoort bevinden

- Op het kanaal  Gent – Terneuzen.
o Alle vaartochten waarvan vertrekplaats en aankomstplaats zich op het 

Kanaal  Gent – Terneuzen  bevinden

3



Bij tochten waarbij de bovengenoemde vaargebieden voor dagtochten worden 
overschreden, dient een schriftelijke toelating hiervoor aan de Gemeenschappelijke 
Nautische Autoriteit (GNA) te Vlissingen / Maritiem  Reddings- en 
Coördinatiecentrum te Oostende (MRCC) te worden gericht.

Vaartochten waarvoor een vergunning van de GNA van toepassing:

- Vanuit Antwerpen:

Beneden Zeeschelde: alle vaartochten stroomafwaarts Lillo

- Vanuit Gent:

Alle vaartochten met bestemming de Westerschelde

- Vanuit Terneuzen:

Alle vaartochten met bestemming de Westerschelde, met uitzondering van de 
dagtochten;

- Vanuit Vlissingen: 

Alle vaartochten met bestemming de Westerschelde, met uitzondering van de 
dagtochten;

Gemeenschappelijke  Nautische Autoriteit (GNA)  
  tel. +31 118  424 758 +31 118 424 760

 Fax. +31 118  418 142

Vaartochten waarvoor een vergunning van het MRCC van toepassing

Vanuit Zeebrugge / Oostende / Nieuwpoort

Alle vaartochten met bestemming Noordzeekust. 

Maritiem Reddings-en Coordinatiecentrum  
 tel. +32 (0)50/59 255 490

 Fax +32(0)50 703605

Voor alle tochten van open scoutingboten met bestemming  de Beneden-
Zeeschelde, de Westerschelde  en de Noordzeekust (stroomafwaarts Lillo) kan het 
voorzien van een  zeewaardig volgschip voorzien van een marifoon,  onderdeel van 
de toelating uitmaken
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4- Raadplegen weerbericht.

Windkracht
In functie van de heersende en voorspelde windkracht,  wordt aan open 
scoutingboten ten zeerste afgeraden uit te varen op:

- Westerschelde
Vanaf 4 Bft

- Beneden-Zeeschelde, stroomafwaarts Antwerpen Rede met bestemming 
verder dan Lillo

Vanaf 5 Bft

- Beneden-Zeeschelde, stroomafwaarts Antwerpen Rede met bestemming niet  
verder dan Lillo

Vanaf 6 Bft

- Boven-Zeeschelde: stroomopwaarts Antwerpen Rede

Vanaf 6 Bft

Voor de Noordzeekust is Artikel 37 Politie- en scheepvaartreglement voor de 
Belgische territoriale zee kusthavens en stranden van toepassing..

§ 1. Roeiboten van welke omvang ook, en pleziervaartuigen waarvan de 
lengte over alles 6 m of minder bedraagt, mogen geen zee kiezen indien 
buitengaats de van uit zee waaiende wind kracht 3 Beaufort of de van uit land 
waaiende wind kracht 4 Beaufort heeft of te boven gaat.

Bijkomende aandachtspunten:

 Bij storm- of onweersmelding wordt uitvaren niet toegelaten.

 In  de  periodes  aanvang  vaarseizoen  (half  april  t.e.m.  einde  mei)  en  einde

vaarseizoen (vanaf oktober) wordt aangeraden bovenvermelde windkrachten met
1 Bft-schaal te verminderen. 

 Indien  op  het  traject  tussen  Doel  en  de boeienlijn  81A –  72 de windrichting

parallel met de Schelde loopt,  wordt aangeraden bovenvermelde windkrachten
met 1 Bft-schaal te verminderen
.

Zichtbaarheid: 

 Wanneer de zichtbaarheid minder dan 2000 meter bedraagt, wordt voor de 

dagtochten met open scoutingboten niet toegelaten. 
 Voor  vaartochten  waarvoor  een  toelating  van  de  GNA  benodigd  is,  is  dit

onderdeel van de toelating.
 Bij  tochten  die  samenvallen  met  springtij,  wordt  aan  open  scoutingboten  ten

zeerste afgeraden bestemmingen aan de Noordzeekust  en op de Westerschelde
(stroomafwaarts Lillo) aan te doen.
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 5- Voorgeschreven Vaarroutes 

 De Noordzeekust is verboden vaargebied voor roeigieken.

 De hoofdvaargeul beneden Walsoorden is verboden vaargebied voor alle open 

scoutingboten. Walsoorden is verboden als bestemming voor open 
scoutingboten. 

 Er mag in geen geval langsheen containerkades en sluismonden gevaren 

worden. Steeds aan de ‘andere’ oeverzijde van het vaarwater blijven!

 Traject Antwerpen - Hansweert of omgekeerd:

 Het varen in het hoofdvaarwater voor sluismonden en containerkades is ten 
strengste verboden. Steeds aan de ‘andere’ oeverzijde van het vaarwater 
koersen.

 Hoofdvaarwater dwarsen langsheen de boeienlijn 84 – 93.
 Hoofdvaarwater dwarsen langsheen de boeienlijn 85A – 80 (voorgeschreven 

oversteekplaats bij bestemming Appelzak of Ballastplaat).
 Hoofdvaarwater dwarsen langsheen de boeienlijn 74 – ZS1, bij opvarende 

tochten (d.i. richting Antwerpen) kan overwogen worden de groene kant aan 
te houden, wel wordt er op aangedrongen zo dicht mogelijk in de boeienlijn te 
varen. Men dient er ook rekening mee te houden dit hier zeer weinig plaats is 
tussen de boeienlijn en de kant waardoor de golfslag veroorzaakt door 
passerende beroepsvaart geen ruimte heeft om uit te deinen.

 Schaar van de Noord volgen.
 Hoofdvaarwater dwarsen langsheen de boeienlijn 71 – 66, opgelet niet achter 

boei 66 varen (strekdam)!
 Schaar van Valkenisse/Waarde volgen of Hoofdvaarwater - rode boeienlijn 

volgen aan de buitenkant.
  Aangewezen noodhavens zijn : Prosperpolder en Waarde

 Traject Hansweert - Vlissingen of omgekeerd:

 Via “Middelgat” naar Hoedekenskerke en Elewoutsdijk.
 Vervolgens "Everingen" volgen.
 “Honte” volgen.
 Vervolgens buiten het hoofdvaarwater de rode kant (Noord) aanhouden en 

verder koersen richting Vlissingen.
 Bij het aanlopen van Hansweert: bij het verlaten van het Middelgat tijdig 

starten met het strijken van de zeilen en op motor de havengeul binnenvaren.
                         

 Traject Terneuzen - Hansweert of omgekeerd:

 Vanuit de haven van Terneuzen het hoofdvaarwater "Pas van Terneuzen" op 
motor dwarsen naar boei WPT 4.

 Vervolgens gele betonning tbv. recreatievaart volgen 
 Via Middelgat naar Hoedekenskerke of Hansweert.
 Bij het aanlopen van Hansweert: bij het verlaten van het Middelgat tijdig 

starten met het strijken van de zeilen en op motor de havengeul binnenvaren.

 Traject Breskens - Terneuzen of omgekeerd:

 "Vaarwater langs Hoofdplaat" volgen.
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 Via de Thomasgeul naar Terneuzen.
 Bij passage voor de Braakmanhaven, advies vragen bij Verkeerscentrale  

Terneuzen omwille van in en uitvaart naar Braakmanhaven

 Traject Breskens - Hansweert of omgekeerd:

 "Vaarwater langs Hoofdplaat" volgen aan de buitenkant (rode boeienlijn) via 
het fietspad.

 Thomasgeul volgen, ter hoogte van boei TG5  hoofdvaarwater “Pas van 
Terneuzen” op motor dwarsen naar boei 12. 

  Vervolgens "ZUID Everingen" volgen op motor.
 Via Middelgat naar Hoedekenskerke of Hansweert.
 Bij het aanlopen van Hansweert: bij het verlaten van het Middelgat tijdig 

starten met het strijken van de zeilen en op motor de havengeul binnenvaren.

 Traject Vlissingen - Terneuzen of omgekeerd:

 Vanuit Vlissingen buiten het hoofdvaarwater de bakboord wal aanhouden.
 Oversteken op motor naar boei HSS
 Vervolgens op motor naar boei SS1 – boei ARV VH – boei VH2 (boei ronden)
 Vervolgens “vaarwater langs hoofdplaat” volgen.
 Ter hoogte van havenmondTerneuzen op motor  naar Terneuzen.

 Traject Roompot – Vlissingen of omgekeerd:

(we vertrekken vanuit het principe van het mijden van het “Oostgat” en de 
“Sardijngeul”)
 Ter hoogte van Westkapelle de vaargeul haaks dwarsen op motor naar 

oostboei "OG-GR".  
 Vervolgens de "Geul van de Rassen" volgen.
 Vervolgens de "Deurloo" volgen.
  Vervolgens de "Sardijngeul" volgen.
 Ter hoogte van boei SG-W op motor de vaargeul dwarsen en de noordzijde 

van de rede van Vlissingen volgen, zoveel mogelijk buiten de vaargeul. 
Steeds opletten voor verkeer en loodsboten komende vanuit de 
Koopmanshaven. 

 Bij naderen van buitenhaven opletten voor uitvarend verkeer en de veerboot.
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 Traject Roompot – Zeebrugge of omgekeerd:

(we vertrekken vanuit het principe van het mijden van het “Oostgat” en de 
“Sardijngeul”)
 Ter hoogte van Westkapelle de vaargeul haaks dwarsen op motor naar 

oostboei "OG-GR".
 Vervolgens de "Geul van de Rassen" volgen.
 Vervolgens de "Deurloo" volgen.
  Vervolgens de "Nollegeul" volgen.
 Ter hoogte van de boei W 10 op motor het hoofdvaarwater dwarsen.
 Vervolgens onder de boeien W 9 en W 7 koers zetten naar Zeebrugge. 

 Traject Roompot – Terneuzen of omgekeerd:

(we vertrekken vanuit het principe van het mijden van het “Oostgat”, de 
“Sardijngeul” en de " de Pas van Terneuzen")
 Ter hoogte van Westkapelle de vaargeul haaks dwarsen op motor naar 

oostboei "OG-GR".
 Vervolgens de "Geul van de Rassen" volgen.
 Vervolgens de "Deurloo" volgen.
  Vervolgens de "Nollegeul" volgen.
 Ter hoogte van boei W 10 het hoofdvaarwater op motor dwarsen naar de boei 

Songa.
 "Vaarwater langs Hoofdplaat" volgen.
 Via de werkbetonning (“Vaarwater langs de Paulinapolder”) naar Terneuzen.

 Traject Roompot – Hansweert of omgekeerd:

(we vertrekken vanuit het principe van het mijden van het “Oostgat”, de 
“Sardijngeul”, " de Pas van Terneuzen", het "Gat van Ossenisse" en de 
"Overloop van Hansweert")
 Ter hoogte van Westkapelle de vaargeul haaks dwarsen op motor naar 

oostboei "OG-GR".  
 Vervolgens de "Geul van de Rassen" volgen.
 Vervolgens de "Deurloo" volgen.
  Vervolgens de "Nollegeul" volgen.
 Ter hoogte van boei W 10 het hoofdvaarwater op motor dwarsen naar de boei 

Songa.
 "Vaarwater langs Hoofdplaat" volgen.
  “Thomasgeul”  volgen, ter hoogte van boei TG 5, hoofdvaarwater “Pas van 

Terneuzen” op motor dwarsen naar boei 12. 
  Vervolgens " Zuid Everingen" volgen op motor.
 Via Middelgat naar Hoedekenskerke of Hansweert.
 Bij het aanlopen van Hansweert: bij het verlaten van het Middelgat tijdig 

starten met het strijken van de zeilen en op motor de havengeul binnenvaren.
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 Traject Roompot – Breskens of omgekeerd: 

(we vertrekken vanuit het principe van het mijden van het “Oostgat” en de 
“Sardijngeul”)
 Ter hoogte van Westkapelle de vaargeul haaks dwarsen op motor naar 

oostboei "OG-GR".  
 Vervolgens de "Geul van de Rassen" volgen.
 Vervolgens de "Deurloo" volgen.
  Vervolgens de "Nollegeul" volgen.
 Ter hoogte van boei W 10 het hoofdvaarwater op motor dwarsen naar de boei 

Songa.
 Vervolgens koers zetten naar Breskens.

 Traject Zeebrugge – Vlissingen of omgekeerd:

 Via Nieuwe Sluis koers zetten naar boei ARV, het hoofdvaarwater dwarsen op 
motor.  

 Via "HSS" Vlissingen aanlopen.

 Traject Zeebrugge  – Roompot of omgekeerd:

 Aan boei W 9 vaarwater dwarsen op motor.
 Vervolgens de "Nollegeul" volgen.
 Vervolgens de "Deurloo" volgen.
 Vervolgens via de "Geul van de Rassen" naar de “Roompot”.

 Traject Zeebrugge – Terneuzen of omgekeerd:

 "Vaarwater langs Hoofdplaat" volgen.
 Via de werkbetonning (“Vaarwater langs de Paulinapolder”) naar Terneuzen.

 Traject Zeebrugge – Hansweert of omgekeerd:

 "Vaarwater langs Hoofdplaat" volgen.
  “Thomasgeul” volgen, ter hoogte van boei TG 5 hoofdvaarwater “Pas van 

Terneuzen” op motor dwarsen naar boei 12. 
  Vervolgens "Zuid Everingen" volgen.
 Via Middelgat naar Hoedekenskerke of Hansweert.
 Bij het aanlopen van Hansweert: bij het verlaten van het Middelgat tijdig 

starten met het strijken van de zeilen en op motor de havengeul binnenvaren.

 Traject Nieuwpoort/Oostende / Blankenberge - Vlissingen of omgekeerd:

 "Vaarwater Zand” dwarsen ter hoogte van de Zandboei. 
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MELDINGSFORMULIER VAN DE REISGEGEVENS
AAN DE VERKEERSCENTRALE VAN HET GEBIED VAN VERTREK

Datum en uur van de melding :

Centrale ZANDVLIET tel. 03  569 91 23 fax. 03  569 90 36
e-mail: vts-zandvliet@vts-scheldt.net

Centrale HANSWEERT tel. 0113 382 751 fax. 0113 383 311
e-mail: vts-hansweert@vts-scheldt.net

Centrale TERNEUZEN tel. 0115 682 401 fax. 0115 630 699
e-mail: vts-terneuzen@vts-scheldt.net

Centrale VLISSINGEN tel. 0118 424 790 fax. 0118 472 503
e-mail: vts-vlissingen@vts-scheldt.net

Centrale ZEEBRUGGE tel. 050 55 08 02 fax. 050 54 74 00
e-mail: vts-zeebrugge@vts-scheldt.net

Bij navraag naar het weerbericht, gelieve per GSM volgende gegevens in volgorde op te 
geven.

Volledige naam van de groep

Verantwoordelijke
Naam

GSM nummer

Begeleidingsvaartuig
Naam

Marifoon 
ja of nee ?

Totaal aantal personen

Aantal, soort boten en namen van de boten

Vertrek
Plaats

Gepland tijdstip

Aankomst
Plaats

Gepland tijdstip

Bijzonderheden:
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