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Organogram MOW 
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Organisatiestructuur 

 

 Vlaamse overheid als enige aandeelhouder 

 Raad van bestuur: Gebruikers van de 
waterweg: haven Antwerpen, binnenvaart, 
ondernemingen 

 Gedelegeerd bestuurder – algemeen directeur 

 

 Zeven functionele afdelingen 

 600 personeelsleden verspreid over 7 
afdelingen 
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Beleid 

Beheersovereenkomst 2011-2015: 
goedgekeurd VR 17.12.2010 
 

Missie:  
nv De Scheepvaart staat in voor een duurzaam, dynamisch en 
commercieel beheer van waterwegen en watergebonden 
gronden. Daartoe investeert nv De Scheepvaart voortdurend in de 
realisatie van nieuwe en het onderhouden van bestaande 
infrastructuur en staat ze in voor een klantgerichte, 
kwaliteitsvolle en veilige dienstverlening. nv De Scheepvaart 
stimuleert het gebruik van waterwegen en watergebonden 
gronden en draagt zorg voor een maatschappelijk verantwoord 
en multifunctioneel waterwegbeleid.  
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Investeringsbudgetten 

Het budget van nv De Scheepvaart bestaat 
uit drie posten: 

- Eigen inkomsten uit verhuur van gronden, 
verkoop van water, afleveren van 
vergunningen, … 

- Werkingsdotatie van de Vlaamse regering 

- Investeringsdotatie van de Vlaamse regering 
voor realisatie van infrastructuurprojecten 

Jaarlijks kan nv De Scheepvaart over 60 miljoen 
euro beschikken 
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Belangrijke assen 

 Albertkanaal: oorspronkelijk verbinding tussen 
Antwerpen en Luik, later uitgegroeid tot 
langgerekt industriegebied. 

 Zeekanaal van Antwerpen naar Brussel 

 Kanaal Gent-Terneuzen, de Ringvaart, de 
Bovenschelde en de Leie 

 

Op deze assen kunnen schepen van meer dan 
2000 ton varen en grote duwvaartconvooien 
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• 380 km waterwegen, dokken en 
binnenhavens 
 

• 33 sluizencomplexen 
 

• 173 vaste en beweegbare bruggen  
 

• Ongeveer 3000 ha gronden, 
waaronder 800 ha industriegronden  
 

• Oevers, jaagpaden, duikers, 
kaaimuren en gebouwen 

 

nv De Scheepvaart beheert 



5 strategische doelstellingen 

 Verzekeren van een vlot en veilig 
scheepvaartverkeer 

 Stimuleren van het goederenvervoer via de 
waterweg 

 Investeren in nieuwe infrastructuur en in 
onderhoud 

 Duurzaam en multifunctioneel waterweggebruik 
en -beheer 

 Commercieel watergebonden grondbeleid 
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Verzekeren vlot en veilig scheepvaartverkeer 

 Recurrente opdrachten 

- Bedienen sluizen en bruggen 

- Toezicht op en regelen van scheepvaart 

- Verzekeren van gepaste bedieningstijden i.f.v. de 
(economische) vraag 

 

 Strategische projecten 

- Uitbouw River Information Services 

- Automatisering bediening kunstwerken 

- Netwerk wacht- en rustplaatsen beroepsvaart 
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RIS Hasselt 
 
 Sinds 01/05/2009: permanentiecentrum operationeel (24/24, 

365/jaar) 
 
 Opvolging van en ondersteuning bij continue processen (waterpeil, 

sluisapplicaties, IT, …) 
 
 Opvolging van calamiteiten  

(verontreiniging, aanvaring,  
wateroverlast,…)  

 
 Groen nummer 0800 30 440  

voor alle meldingen betreffende  
waterwegen – éénloketfunctie  
met RIS Evergem (WenZ)  
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Verzekeren vlot en veilig scheepvaartverkeer 



Digitale vaarkaarten 
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Verzekeren vlot en veilig scheepvaartverkeer 

• Opgesteld volgens de Europese 
standaard  

 
• Beschikbaar voor het Albertkanaal, 

Dessel-Kwaadmechelen en Schelde-
Rijnverbinding 

 

 
• Gratis beschikbaar via RIS-

portaalwebsite 
 

• Uitbreiding andere waterwegen gepland 
 

http://ris.vlaanderen.be/html_nl/vaarkaarten/index.html
http://ris.vlaanderen.be/html_nl/vaarkaarten/index.html
http://ris.vlaanderen.be/html_nl/vaarkaarten/index.html
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Verzekeren vlot en veilig scheepvaartverkeer 



Automatic Identification System (AIS) 
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Verzekeren vlot en veilig scheepvaartverkeer 



Wachthaven Wijnegem 
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Verzekeren vlot en veilig scheepvaartverkeer 

Netwerk wacht- en rustplaatsen 



Trafiek – ton  
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Trafiek – containers  
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Stimuleren van het goederenvervoer  
via de waterweg 

 Recurrente opdrachten 

- Actieve marktprospectie t.a.v. potentiële watergebonden 
klanten 

- Inzet van transportdeskundigen i.s.m. VOKA en Unizo 

- Watergebonden en marktconform grondbeleid 

 

 Strategische projecten 

- PPS-maatregel kaaimuren  

- Economisch Netwerk Albertkanaal 

- Initiatieven diversificatie en steunmaatregelen 
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Stimuleren van het goederenvervoer  
via de waterweg 

Kaaimuur Meerhout 
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Stimuleren van het goederenvervoer  
via de waterweg 
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Stimuleren van het goederenvervoer  
via de waterweg 
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Provincie Limburg 
 

1. Lanaken-Lanaken 
2. Lanaken-Lanaekerveld 
3. Genk-Zuid-Oost 
4. Genk-Zuid-Ebema 
5. Genk-Zuid-Kaatsbeek 
6. Genk-Zuid-West 
7. Genk-Zuid-Termien 
8. Zolder-Lummen-Dossche 
9. Zolder-Lummen-Zuid 
10. Insteekhaven-Lummen 
11. Ham-Zwartenhoek 

Provincie Antwerpen 
 

1. Hezemeerheide 

2. Heirenbroek 

3. Beverdonk 

4. Zwaaikom-Ranst 
 

Economisch Netwerk Albertkanaal (watergebonden) 

Stimuleren van het goederenvervoer  
via de waterweg 
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Enkele voorbeelden van 
watergerelateerde sites 

Beverdonk (Antwerpen) - 43ha 
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Stimuleren van het goederen- 
vervoer via de waterweg 

Heusden-Zolder (Limburg) - 9ha 
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Initiatieven diversificatie goederen en 
steunmaatregelen 

 Stimuleren van technische verbetering ‘kleine schepen  

 Stimuleren van palletvervoer via waterweg 

 Vlootintegratie en Jointplanning 

 Inlanav-project: inzetten van duwbakken ‘op maat van 
de waterweg’ 

 Build over water 

 Watertruck 

Stimuleren van het goederenvervoer  
via de waterweg 



Infrastructuurmasterplan voor de Vlaamse waterwegen – 
Horizon 2014  
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Investeren in nieuwe infrastructuur en in 
onderhoud 



 Recurrente opdrachten 

- Onderhoud en herstelling  van sluizen, bruggen, oevers: deels in 
eigen regie, deels door derden 

- Onderhoud jaagpaden 

- Uitvoeren van baggerwerken om diepgang te vrijwaren 
 

 Strategische projecten 

- Verruimen van het Albertkanaal in het vak Wijnegem-Antwerpen 

- Verhogen van de bruggen over het Albertkanaal 

- Capaciteitsverhoging van het Albertkanaal 

- Vervangen van de drie 600 ton-sluizen in Mol-Lommel door één 
1350 ton-sluis 
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Investeren in nieuwe infrastructuur en in 
onderhoud 



29 

Investeren in nieuwe infrastructuur en in 
onderhoud 
Project 1: verruiming van het vak Wijnegem-Antwerpen 

 Verbreding van het kanaal 

 (Her)bouw van 7 bruggen (onderdeel Masterplan 2020) 

51 Sluis Wijnegem 
- dubbele kokerbrug 
  (voetgangers en leidingen) 
- Te verhogen/herbouwen/ 
nieuwbouw 

52  Wijnegem 
 
- hyperst. kokerbrug 
- te verhogen/herbouwen/ 
  nieuwbouw 

Spoorbruggen 
Antwerpen Dam 
 
RO viaduct /  
Oosterweelverbinding 

Theunisbrug 
Kruiningenstraat 
(fietsers en voetgangers) 

Noorderlaanbrug 
- stalen drieveldenbrug 
- in uitvoering 

IJzerlaanbrug Deurne – Bal 53 Wijnegem - Houtlaan 
 
- stalen boogbrug  
- Te verhogen op termijn 



Project 1: verruiming van het vak Wijnegem-Antwerpen 
 

Doelstelling:  

Realisatie van een bakprofiel met minimale breedte 63 m en diepte 6.00m 
 

Stand van zaken:  

 Aanleg wachthaven Wijnegem  en nieuwe linkeroever tussen brug 
Turnhoutsebaan en Houtlaan is in uitvoering. 

 Nieuwe oevers in het vak Houtlaan – Schoten aangevat in 2010. 

 De timing van de aanpassingen van de andere oevers is afhankelijk van de 
vooruitgang van het vervangen van de bruggen in deze sectie in het kader 
van het masterplan Antwerpen. 

- Noorderlaanbrug is herbouwd. 

- Herbouw spoorbruggen (aanbesteding februari 2011). 

- (Her)bouw Ijzerlaanbrug, Theunisbrug, Deurne-Bal brug, Kruiningenstraat, Hoogmolenbrug. 

 

 Streefdoel: uitvoering tegen 2020 
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Investeren in nieuwe infrastructuur en in 
onderhoud 
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Noorderlaan brug 

Spoorwegbrug 

Investeren in nieuwe infrastructuur en in 
onderhoud 
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Ijzerlaan brug 

Brug Deurne-Bal 

Investeren in nieuwe infrastructuur en in 
onderhoud 
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Investeren in nieuwe infrastructuur en in 
onderhoud 

Project 2: het verhogen van de bruggen over het Albertkanaal 
 

Doelstelling: Alle bruggen over het Albertkanaal herbouwen met/aanpassen tot  

 een vrije doorvaarthoogte van 9.10m (vier lagen containers) 

 een doorvaartbreedte van 86m. 

 

Stand van zaken:  

 12 bruggen hebben reeds een doorvaarthoogte van 9.10m. 

 25 bruggen moeten herbouwd worden. 

 15 bruggen kunnen verhoogd of aangepast worden, zonder dat ze 
herbouwd moeten worden. 

 Bruggen Grobbendonk en Vroenhoven afgewerkt in 2011  

 Brug Briegden in uitvoering  

 Brug Oelegem I in uitvoering 

 

Streefdoel: versnelde uitvoering 2011-2020 
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Investeren in nieuwe infrastructuur en in 
onderhoud 
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Brug van 
Vroenhoven 



Project 3: capaciteitsuitbreiding van het Albertkanaal 
 

Vaststellingen en overwegingen 

 2008 was een topjaar voor de scheepvaart op de waterwegen van 
nv De Scheepvaart. 

 Prognoses (2008) voorspellen een verdere toename van het vervoer  

 Uitvoering van grote infrastructuurprojecten vergt aanzienlijke 
voorbereiding 

 

       Onderzoek naar de noodzaak tot uitbreiding van de 
 sluiscapaciteit werd afgerond.  
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Investeren in nieuwe infrastructuur en in 
onderhoud 



Project 4: Kanaal Bocholt-Herentals vervanging van drie 
sluizen in Mol – Lommel 

 

Probleemstelling 

 Drie sluizen in Mol-Lommel: tussenafstand ca. 2 km – gezamenlijk verval 
12,90m - schutcapaciteit 600 ton 

 Aansluitende waterwegen op- en afwaarts toegankelijk voor klasse IV 
schepen 

 

     Bottleneck voor ontwikkelingen binnenvaart 

 

Opportuniteiten 

 Kortere vaarroute (tot ca. 120 km) 

 Schaalvergroting scheepvaart 

 Kansen voor modal shift 
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Investeren in nieuwe infrastructuur en in 
onderhoud 



Project 4: Kanaal Bocholt-Herentals vervanging van drie sluizen on 
Mol – Lommel 
 

Maatschappelijke kostenbaten-analyse (2009) 
 

 Vervanging drie sluizen door één of twee sluizen van 120 m x 12 m 

 Vier uitvoeringsvarianten (tracékeuze – één of twee sluizen) 

 Impact op: 

-  milieu 

-  landschap/bouwkundig erfgoed 

-  mens 

 

Resultaten MKBA liggen voor        beleidsbeslissing voorjaar 2011 
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Investeren in nieuwe infrastructuur en in 
onderhoud 
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Duurzaam en multifunctioneel 
waterweggebruik en -beheer 



 Recurrente taken 

- Waterbeheersing en watervoorziening volgens de principes van 
integraal waterbeheer. 

- Aandacht voor de verschillende functies: transport, recreatie, 
drinkwaterproductie, watercaptaties industrie, landbouw en natuur. 

- Luisteren naar verzuchtingen van water(weg)gebruikers: structuren 
Integraal waterbeleid, FISN, Overleg Binnenvaart Vlaanderen, 
Overlegplatform Waterrecreatie. 

- Aandacht voor ecologische aspect van infrastructuur  

 

 Strategische projecten 

- Gemeenschappelijke Maas als veilig, duurzaam, en ecologisch 
watersysteem 

- Installatie van pompcapaciteit aan sluizencomplexen Albertkanaal 
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Duurzaam en multifunctioneel 
waterweggebruik en -beheer 
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Duurzaam en multifunctioneel 
waterweggebruik en -beheer 



Project Gemeenschappelijke Maas 
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Duurzaam en multifunctioneel 
waterweggebruik en -beheer 
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Pompinstallaties sluizencomplexen 
Albertkanaal 

Installatie van pompcapaciteit aan 
sluizencomplexen om water terug te 
pompen van laag naar hoog. 

• Combinatie met opwekken energie uit 
waterkracht bij hoge Maasafvoer. 

• Visvriendelijk ontwerp. 

Verzekeren van watervoorziening bij lage 
Maasafvoer 



Website 
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Bedankt voor uw aandacht 
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