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Betreft: Gebruik van steigers en ligplaatsen in kanaaldok B3 als wachtligplaats voor
binnenvaartschepen.

Het gebruik van de ligplaats aan kaai 761 is enkel voor het tijdelijk meren van tankschepen met 1
of 2 blauwe kegels in afwachting van behandeling aan onze steigers toegelaten. Tankschepen
met 1 of 2 blauwe kegels mogen daar enkel liggen na toewijzing van de wachtligplaats door het
Centraal Tankpark. Dezelfde procedures zijn van toepassing als de tankschepen met 1 of 2
blauwe kegels die “operationeel” zijn.
Kaai Q2 (709) is enkel te gebruiken als ligplaats om staalnames uit te voeren, dit na toewijzing
door het Centraal Tankpark. Het is verboden voor containerschepen en droge lading
(meststoffen) schepen om hier tijdelijk aan te meren.
Het is verboden om aan te meren aan ligplaatsen 765 - 769 ligt of langszij een ander
binnenvaartschip ligt aan Q2 – Q500 - Q505 – Q515 – Q520 – Q600 – Q700 - Q715 – Q800 –
Q801 – Q805 – Q809 – Q810 (709 – 751 – 753 – 757 – 759 - 761 – 763 – 767). Indien er door
medewerkers van het Centraal Tankpark wordt geconstateerd dat hier een binnenvaartschip ligt,
dan dient het binnenvaartschip z.s.m. de ligplaats te verlaten en er zal een incidentenbericht
worden opgesteld ter analyse aan Maritime Distribution Services.
Het is verboden voor tankschepen met of zonder blauwe kegels aan ligplaatsen Q1 – Q100 (711
– 713 – 715 – 719 – 721 – 723 – 725) aan te meren. Droge lading (meststoffen) schepen zijn op
die kaaien wel toegelaten om te wachten.
Het is verboden voor tankschepen met 1 of 2 blauwe kegels aan ligplaatsen Q49 - Q50 - Q51 Q60 - Q61 (717) tijdelijk aan te meren.
Het is verboden voor tankschepen aan ligplaats Q200 (727 – 729) aan te meren.
Het is verboden voor tankschepen om naast andere binnenvaartschepen in kanaaldok B3 tijdelijk
aan te meren.

Binnenvaartschip = tankschip of containerschip of droge lading (meststoffen) schip
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Bijlage 1 : Havenkaart Kanaaldok B3

Bijlage 2 : Voorbeeld kegelschip
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