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Nieuwsbrief 13 Ryac 
vzw Rupel Yachtclub - Oostvaartdijk 80 - 2830 Klein Willebroek

JAARGANG 3 MAART 2022

IN MEMORIAM 
Paul Schepens, 
schipper van de MIA en 
lid van onze club sinds 
2015 is op 19 maart 
overleden. 

De uitvaart heeft 
plaatsgevonden op 25 
maart.  

Een laatste groet aan 
Paul … vaar wel!

ALGEMENE VERGADERING 
Tijdens de Algemene Vergadering 
van 14 maart is de jaarrekening van 
2021 en het budget voor 2022 
goedgekeurd. 
De uittredende bestuursleden Fons 
Molkens, Bruno Mampaey en Francis 
Lejon zijn herverkozen. 

PERMANENTIE HAVENKANTOOR 
Het havenkantoor is bereikbaar op 
woensdag en zaterdagvoormiddag 
van 10 tot 12u. 
Bij voorkeur op die momenten 
contact opnemen via 03/886 06 06. 

BIJ DRINGENDE ZAKEN  

Mail info@ryac.be  
Of bel naar het nieuwe nummer 
0471 96 56 86 

OPENEN VAARSEIZOEN 
Herinnering BBQ 
Zaterdag 23 april  
Aperitief om 16u  - eten om 17u 
Kostprijs BBQ en drank: 
- volwassen leden €15 
- niet leden € 25 
- kinderen €10  
-
Ter plaatse betalen.  
Voorinschrijven is noodzakelijk ten 
laatste 9 april klik hier

OPROEP JAARLIJKSE WERKDAG 
Op 2 april > bij regen op 9 april 
Wie een handje wil toesteken is zeer welkom om te lassen, te 
schilderen, te poetsen, kleine klusjes te klaren, …. 
Vooraf aanmelden via info@ryac.be of bij Ronny zodat we je 
kunnen verzekeren. 

Alvast heel veel dank.
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NIEUWS VAN DE VPF 

Vanaf 14 maart 2022 zijn er enkele nieuwe verplichtingen voor de doorvaart van de haven van 
Antwerpen (deel Havenbedrijf Antwerpen nv) 
De haven van Antwerpen wordt opgedeeld in een deel Stadshaven en een deel Havenbedrijf 
Antwerpen nv die onafhankelijk zijn van elkaar en elk een eigen regelgeving hebben. 

De Stadshaven: de wateren, kaaien en de aanhorigheden, beheerd door of onder toezicht van het 
Stadsbestuur van Antwerpen. Dit gebied wordt in het noorden begrensd door de Royerssluis, het 
Amerikadok en het Straatsburgdok; in het oosten door de Noorderlaanbrug, de Noorderlaan, de 
Kempenstraat, Spoor Noord, de Noorderplaats en de Italiëlei; in het zuiden door de Tunnelplaats, de 
Ankerrui, de Oude Leeuwenrui […]1 de Brouwersvliet en in het westen door de Tavernierkaai, de Schelde 
en de Kattendijksluis. 
 [1] Schrapping door de gemeenteraad van 23 november 2020, datum inwerkingtreding 29 november 
2020 

DE DOORVAART: HOE? WAT? WANNEER? 
Voor de doorvaart Antwerpen via Stadshaven is er niets gewijzigd. Vanaf de Schelde kan u via de 
Kattendijksluis in het Kattendijkdok komen om vervolgens ofwel via de Londenbrug naar jachthaven 
Willemdok te varen of via de Siberiabrug richting Albertkanaal te varen. De Royerssluis ligt er voor 
vernieuwingswerken nog enige jaren uit, dit is dus geen optie om Antwerpen binnen te varen! 

Nautisch bericht van 24-02-2022: aanpassing draaitijden bruggen stedelijk havengebied Antwerpen 

De Kattendijksluis wordt door De Vlaamse Waterweg beheerd. Indicatieve dieningstijden voor 2022 

Via Kattendijkdok door de Stadshaven naar het Albertkanaal varen en omgekeerd geeft geen 
probleem als je de normale reisroute volgt (lees geen omwegen in de haven neemt). 

Ook pleziervaart dient zich verplicht te melden bij aankomst en vertrek in het stadshavengebied. 

Pleziervaartuigen varen altijd rechtstreeks naar en meren enkel aan in het concessiegebied van de 
jachthavens. 

Voor wie vanuit Antwerpen via de Noordkasteelbrug - ook wel de Brug der Zuchten genoemd - naar 
Nederland wil varen - of omgekeerd - liggen de zaken iets anders. Er werden immers enkele 
aanpassingen aan de  havenpolitieverordening gedaan die door het Havenbedrijf nv werden 
goedgekeurd. Daarin staat nu voor de pleziervaart het volgende vermeld : 
- verboden sluizen te gebruiken 
- verboden aan te meren aan kaaien in het havengebied 
is uitsluitend toegelaten in doorvaart via de kortste weg van Noordkasteelbrug naar Stadshaven of 
Albertkanaal en omgekeerd 
- verplicht een marifoon aan boord te hebben en uit te luisteren 
- verplicht in het bezit te zijn van een internationaal certificaat van bestuurder -> Bij navraag - omdat de 
omschrijving nogal onduidelijk is - werd door HKD (Haven Kapiteins Dienst) bevestigd dat zowel een 
Belgisch en Nederlands vaarbewijs en een ICC geldig zijn 
- verder in de tekst staat er ook vermeld dat elk vaartuig dient gebruik te maken van een correct 
werkende AIS-installatie.

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/stadshaven/detail/nautisch-bericht-nr-22-002-aanpassing-draaitijden-bruggen-stedelijk-havengebied-antwerpen
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