
Waterweg Stad/

Gemeente

Object Oorzaak Onderhoud/

Investering/ 

Evenement/

Inspectie/ 

EMT/Andere

Start hinder Einde hinder Aard hinder 

(stremming - 

gedeeltelijke stremming - …)

W&Z Afdeling Zeekanaal

Kanaal Leuven - Dijle Haacht Kaai Kani (opwaarts sluis 

Tildonk)

Bouw kaaimuur Investering september 2017 maart 2018 Hinder voor scheepvaart (bv. verminderde vaart)

Zeekanaal Brussel - Schelde Grimbergen - Humbeek Humbeeksasbrug Aanpassen van het kabelspanner met evenaar-

mechanisme

Investering 1/07/2017 (uitgesteld) 4/07/2016 (uitgesteld) Stremming voor scheepvaartverkeer en wegverkeer (fietsers en 

voetgangers krijgen vrije doorgang)

Afleidingskanaal van de Leie Nevele - Deinze Bochtverbredingen Uitvoeren van 6-bochtverbredingen + bochtverlengingen 

langs het AKL. Uitvoering damwanden en grondankers 

vanop pontons

Investering heden eind 2017 Geen stremming tot gevolg, enkel mogelijks lichte hinder. Daarnaast 

lokale omleidingen voor afsluiten jaagpad en Vaart Links

Boven-Schelde Gent E3 sluis Renovatie, droogzetting keersluis, vernieuwen deuren Onderhoud + EMT 2/10/2017 31/12/2017 Volledige stremming

Dender Geraardsbergen Vernieuwing stuwsluis Meerjarig project voor de vernieuwing van de stuwsluis Investering 6/04/2016 na 2019 Van maandag tot vrijdag wordt er enkel geschut tussen 7:00u en 8:00u, 

tussen 12:00u en 13:00u en tussen 17:30u en 19:00u indien ten laatste 

de werkdag voordien voor 18u30 een aanvraag werd gedaan. Op 

zaterdag wordt er geschut tussen 7:00u en 19:00u indien ten laatste de 

werkdag voordien voor 18u30 een aanvraag werd gedaan. In de periode 

vanaf één mei tot en met dertig september gelden bovenstaande 

bedieningsuren, maar is er geen aanvraag nodig. In de periode van één 

mei tot en met dertig september wordt er op zon- en feestdagen steeds 

doorvaart verleend van 10:00u tot 18:00u. 

Kanaal Gent-Oostende Brugge Dammepoortsluis Bronzen Bus OLO + bijregelen deuren EMT + district vrijdag 8/12/2017 om 16:00 maandag 11 december om 06:00 Een dag volledige stremming gelijktijdig met werken aan Kruispoort 1 

(wellicht najaar 2017)

Kanaal Gent-Oostende Brugge Kruispoortbrug 1 Installatie van de tijdelijke beweegbare brug Onderhoud vrijdag 8/12/2017 om 16:00 maandag 11 december om 06:00 Volledige stremming

Kanaal Gent-Oostende Brugge Warandebrug Onderhoudsschilderwerken Onderhoud 14 dagen kort oponthoud 

mogelijk

14 dagen kort oponthoud mogelijk Oponthoud mogelijk

Kanaal Gent-Oostende Aalter Bouwen van een nieuwe 

wegbrug over het KGO ter 

ontsluiting van het 

bedrijventerrein Woestijne.

Tijdelijke tussenpijler op de waterlijn van de vaarweg voor 

het bouwen van de nieuwe brug met de 

doorschuifmethode. 

Investering 5/09/2016 nog ongekend, mogelijks voorjaar 

2017

Geen volledige stremming, wel vertraagd varen en kruisen niet 

toegelaten.

Kanaal Plassendale-Nieuwpoort Leffinge Leffingebrug Schilderen leuningen + hoofdliggers Onderhoud najaar 2017 najaar 2017 Twee fases: brug drie dagen afgesloten met telkens ongeveer twee 

weken tussen.

Mogelijks vaarvensters af te spreken voor scheepvaart.

Kanaal Plassendale-Nieuwpoort Slijpe Slijpebrug Schilderen leuningen + hoofdliggers Onderhoud wellicht voorjaar 2018 wellicht voorjaar 2018 Twee fases: brug drie dagen afgesloten met telkens ongeveer twee 

weken tussen.

Mogelijks vaarvensters af te spreken voor scheepvaart.

Leie Gent K1, K2, E3 Jaarlijkse waterpeildaling stad Gent Onderhoud 17/11/2017 om 16u00

.

25/11/2017 om 12:00 Diepgangbeperking tot 1,20 m in stad

Leie Gent Sint Jorissluis Totaalrenovatie + afstandsbediening Onderhoud + 

investering

8/01/2018 7/07/2018 Volledige stremming

Leie Harelbeke Tussen Hogebrug en brug N36 Wegnemen steenbestorting voor nieuwe oever Investering januari 2018 januari 2018 Tiental nachtelijke stremmingen tussen 22:00 en 06:00

Leie Ooigem Sluis Ooigem Droogzetting sluis Ooigem Onderhoud 7dagen in juni 2018 Zeven dagen volledige stremming in de periode van juni 2018 

(gelijktijdig met sluis Harelbeke)

Leie Menen Sluis Menen Onderhoudswerken Onderhoud 7dagen in juni 2018 Zeven dagen volledige stremming in de periode van juni 2018 

(gelijktijdig met sluis Harelbeke)

Leie Harelbeke Stuwsluis Harelbeke Inbouwen middendeuren in nieuwe sluis Investering 9dagen in juni 2018
Negen dagen volledige stremming in de periode juni 2018

Hinderkalender 1.11.2017 - Waterwegen en Zeekanaal NV en De Vlaamse Waterweg nv

W&Z Afdeling Bovenschelde
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Ringvaart om Gent Gent Westervak Ringvaart Installatie parkbosbruggen Investering 12/11/2017 12/11/2017 Volledige stremming op zondag

Boven-Zeeschelde Temse Scheldebrug

Bornem-Temse

Volledige revisie van EM-installaties op Scheldebrug

Bornem-Temse

Onderhoud 1/04/2018 1/07/2018 Veertig werkdagen geen bediening van de Scheldebruggen Temse-

Bornem (detailplanning volgt nog)

Rupel Boom Spoorwegbrug Boom Renovatie remmingwerk (door Infrabel) Onderhoud 20/10/2017 27/10/2017 Stremming van de doorvaart beweegbaar gedeelte in de periode rond 

laagwater (als er onder het vaste deel van de brug ≥ 5,5 m 

onderdoorvaartehoogte is); schippers dienen zich tijdig te melden aan 

de aannemer (VHF 10); werken worden uitgevoerd tussen 06u00 en 

20u00 en van maandag tot vrijdag

Albertkanaal Tessenderlo Bruggen Herbouw brug Tessenderlo en afbraak brug Tessenderlo 

Darse

Investering voorjaar 2017 eind 2018 Mogelijk beperkte hinder, stremming kanaal op zondagen, bij 

verbredingswerken: traag varen/ golfslag vermijden

Albertkanaal Merksem Bocht van Merksem Bocht van Merksem Investering Traag varen/golfslag vermijden

Albertkanaal Merksem Bocht van Merksem Bocht van Merksem Investering Traag varen/golfslag vermijden

Albertkanaal Schoten LO t.h.v. Milcobel en Manna Nieuwe kaaimuur op LO t.h.v. Milcobel en Manna Onderhoud Traag varen/golfslag vermijden

Albertkanaal Hasselt Bouwen pompinstallaties en waterkrachtcentrales Investering maart 2017 november 2018 Mogelijks beperkte hinder 

Albertkanaal Schoten LO t.h.v. Beduco en Gosselin Nieuwe kaaimuur op LO t.h.v. Beduco en Gosselin Investering maart 2017 december 2017 Traag varen/golfslag vermijden

Albertkanaal Schoten/Deurne Brug Azijn en LO Herbouw Brug Azijn en vernieuwen LO opwaarts brug van 

den Azijn

Investering Traag varen/golfslag vermijden + stremming kanaal (enkele dagen)

Albertkanaal Genk Vervangen cilinder MS Onderhoud Volledige stremming

Albertkanaal Merksem IJzerlaanbrug Afbraak IJzerlaanbrug Investering Volledige stremming kanaal op zondag-maandag (verlengd weekend 

Feest van de Arbeid)

Albertkanaal Wijnegem Herstellen verzachte wand Onderhoud Traag varen / golfslag vermijden / ponton 

Albertkanaal Geel Linkeroever Kanaalverbreding Linkeroever te Oevel-Punt Investering april 2017 december 2017 Traag varen / golfslag vermijden / ponton aan LO / ponton in vaargeul 

(najaar, één maand)

Albertkanaal Diepenbeek Vervangen cilinders MS Investering april 2017 oktober 2017 Volledige stremming

Albertkanaal Haven Genk Kaaimuur Renovatie kaaimuur Investering april-mei 2017 december 2017 Plaatselijke hinder in de haven

Albertkanaal Olen Middensluis Olen Vervangen sluitbalken , afregelen scharnierpunten en 

kussenblokken

Investering Twee weken stremming 

Albertkanaal Merksem IJzerlaanbrug Afbraak IJzerlaanbrug Investering Volledige stremming kanaal op zondag-maandag (verlengd weekend 

Pinksteren)

Albertkanaal Olen LO + RO t.h.v. brug Hoogbuul Kanaalverbreding LO + RO t.h.v. brug Hoogbuul Onderhoud juni 2017 december 2017 Traag varen/golfslag vermijden

Albertkanaal Merksem Bocht van Merksem (deel 2) Bocht van Merksem (deel 2) Onderhoud augustus 2017 december 2017 Traag varen/golfslag vermijden

Albertkanaal Merksem LO tussen Lobroekdok en 

Ijzerlaanbrug

Nieuwe oeververdediging op LO tussen Lobroekdok en 

IJzerlaanbrug

Investering augustus 2017 december 2017 Traag varen/golfslag vermijden

Albertkanaal Merksem RO tussen Hoogmolenbrug en 

Kruiningenstraat 

Vernieuwen RO tussen Hoogmolenbrug en 

Kruiningenstraat 

Investering september 2017 december 2017 Traag varen/golfslag vermijden

Albertkanaal Merksem RO tussen Hoogmolenbrug en 

Kruiningenstraat 

Vernieuwen RO tussen Hoogmolenbrug en 

Kruiningenstraat 

Investering september 2017 december 2017 Traag varen/golfslag vermijden

Gedeeltelijke stremming gedurende enkele dagen

najaar 2018 - begin 2019 najaar 2018 - begin 2019 Verplaatsen nieuwe brug/ afbraak bestaande brug zolder

Albertkanaal Kuringen Kaaimuur Baldewijns Bouwen kaaimuur Baldewijns Onderhoud november - december 2017 juni 2018 Traag varen / golfslag vermijden

Albertkanaal Herentals Brug Herbouwen wegbrug Herentals-Lier (PPS Cluster1 - enkel 

globale uitvoeringstiming 7 bruggen samen gekend : Q4 

2017-Q4 2020 - detailplanning op te maken door 

aannemer na sluiting medio 2017)

Investering nader te bepalen nader te bepalen Mogelijk beperkte hinder : volledige stremming kanaal op zondagen, bij 

brugbouw en verbredingswerken: traag varen/ golfslag 

vermijden/mogelijk tijdelijke versmalling onder brug

Albertkanaal Geel Brug Herbouwen brug Geel Stelen (PPS Cluster1 - enkel globale 

uitvoeringstiming 7 bruggen samen gekend : Q4 2017-Q4 

2020 - detailplanning op te maken door aannemer na 

sluiting medio 2017)

Investering nader te bepalen nader te bepalen Mogelijk beperkte hinder : volledige stremming kanaal op zondagen, bij 

brugbouw en verbredingswerken: traag varen/ golfslag 

vermijden/mogelijk tijdelijke versmalling onder brug

Albertkanaal Geel/Laakdal Brug Herbouwen brug Eindhout (PPS Cluster1 - enkel globale 

uitvoeringstiming 7 bruggen samen gekend : Q4 2017-Q4 

2020 - detailplanning op te maken door aannemer na 

sluiting medio 2017)

Investering nader te bepalen nader te bepalen Mogelijk beperkte hinder : volledige stremming kanaal op zondagen, bij 

brugbouw en verbredingswerken: traag varen/ golfslag 

vermijden/mogelijk tijdelijke versmalling onder brug

Albertkanaal Ham Brug Herbouwen brug Ham (PPS Cluster1 - enkel globale 

uitvoeringstiming 7 bruggen samen gekend : Q4 2017-Q4 

2020 - detailplanning op te maken door aannemer na 

sluiting medio 2017)

Investering nader te bepalen nader te bepalen Mogelijk beperkte hinder : volledige stremming kanaal op zondagen, bij 

brugbouw en verbredingswerken: traag varen/ golfslag 

vermijden/mogelijk tijdelijke versmalling onder brug

Albertkanaal Hasselt Brug Herbouwen brug Stokrooie (PPS Cluster1 - enkel globale 

uitvoeringstiming 7 bruggen samen gekend : Q4 2017-Q4 

2020 - detailplanning op te maken door aannemer na 

sluiting medio 2017)

Investering nader te bepalen nader te bepalen Mogelijk beperkte hinder : volledige stremming kanaal op zondagen, bij 

brugbouw en verbredingswerken: traag varen/ golfslag 

vermijden/mogelijk tijdelijke versmalling onder brug

W&Z Afdeling Zeeschelde

Albertkanaal Heusden-Zolder Brug Verhogen bruggen E314 en herbouw brug Zolder Investering

De Vlaamse Waterweg nv
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Albertkanaal Zutendaal Brug Herbouwen wegbrug Zutendaal (PPS Cluster1 - enkel 

globale uitvoeringstiming 7 bruggen samen gekend : Q4 

2017-Q4 2020 - detailplanning op te maken door 

Hannemer na sluiting medio 2017)

Investering nader te bepalen nader te bepalen Mogelijk beperkte hinder : volledige stremming kanaal op zondagen, bij 

brugbouw en verbredingswerken: traag varen/ golfslag 

vermijden/mogelijk tijdelijke versmalling onder brug

Albertkanaal Bilzen Brug Herbouwen wegbrug Eigenbilzen (PPS Cluster1 - enkel 

globale uitvoeringstiming 7 bruggen samen gekend : Q4 

2017-Q4 2020 - detailplanning op te maken door 

aannemer na sluiting medio 2017)

Investering nader te bepalen nader te bepalen Mogelijk beperkte hinder : volledige stremming kanaal op zondagen, bij 

brugbouw en verbredingswerken: traag varen/ golfslag 

vermijden/mogelijk tijdelijke versmalling onder brug

Alle kanalen verschillende gemeenten Herstellen metalen en betonnen damplanken Onderhoud januari 2017 eind 2017 Traag varen / golfslag vermijden / ponton 

Alle kanalen (voornamelijk DTS) Verschillende gemeenten Duikers Renovatie duikers Investering augustus 2017 eind 2018 Traag varen / golfslag vermijden / ponton 

Alle kanalen (voornamelijk DTS) verschillende gemeenten Duikers Renovatie duikers Onderhoud januari 2017 eind 2017 Traag varen / golfslag vermijden / ponton 

Bocholt-Herentals Lozen Oever Herstellen stabiliteit oever Onderhoud Traag varen / golfslag vermijden / ponton 

Bocholt-Herentals Lommel Sluis 1 Lommel Vervangen hydrauliekleiding Investering Eén dag stremming door plaatsen schot

Bocholt-Herentals Lommel Oever Herstellen stabiliteit oever Onderhoud april 2017 eind 2018 Traag varen / golfslag vermijden / ponton 

Dessel-Turnhout-Schoten Schoten Sluis 7 Schoten Bekisting afwaarts de sluis in de vaargeul Onderhoud Anderhalve dag beperking breedte vaargeul

Dessel-Turnhout-Schoten Arendonk Brug 6 Arendonk Re-engineering brug Onderhoud Vier weken mogelijke hinder, enkele dagen stremming

Dessel-Turnhout-Schoten Arendonk Brug 6 Arendonk Plaatsen onderwaterkruising Onderhoud Eén dag ernstige hinder (stremming?) voor scheepvaartverkeer

Dessel-Turnhout-Schoten Rijkevorsel Opwaarts sluis 1 Rijkevorsel Bouw nieuwe oever LO tussen sluis 1 en fietsbrug, langs 

Zuiderdijk

Investering maart 2017 december 2017 Traag varen / golfslag vermijden / ponton aan LO / beurtelings verkeer 

op zuiderdijk

Dessel-Turnhout-Schoten Schoten Jachthaven Schoten Renoveren jachthaven Schoten opwaarts brug 14 Onderhoud Plaatselijke hinder ter hoogte van de jachthaven

Dessel-Turnhout-Schoten St.-Job Sluis 3 St.-Job Vervangen slusideuren en revisie sluis Onderhoud Twee weken stremming

Dessel-Turnhout-Schoten Beerse Brug 4 Beerse Plaatsen brugval brug 4 Beerse, brugval afkomstig van 

brug 5 Beerse

Onderhoud Eén week stremming

Dessel-Turnhout-Schoten St.-Job Brug sluis 4 St.-Job Modernisering brug Investering tweede helft 2017 tweede helft 2017 Vier weken mogelijke hinder, enkele dagen stremming

Dessel-Turnhout-Schoten St.-Job Brug sluis 5 St.-Job Modernisering brug Investering tweede helft 2017 tweede helft 2017 Vier weken mogelijke hinder, enkele dagen stremming

Dessel-Turnhout-Schoten Retie Herstellen metalen en betonnen damplanken Onderhoud september 2017 eind 2017 Twee weekends stremming / Traag varen / golfslag vermijden / vier tot 

zes maand brug volledig buiten dienst

Dessel-Turnhout-Schoten Retie Brug 2 Retie Plaatsen onderwaterkruising Investering oktober 2017 oktober 2017 Eén dag ernstige hinder (stremming?) voor scheepvaartverkeer

Dessel-Turnhout-Schoten Sint Lenaarts Ophaalbrug 10, Sint Lenaarts Vervangen ophaalbrug 10 door nieuw exemplaar Onderhoud december 2017 zomer 2018 Twee weekends stremming / Traag varen / golfslag vermijden / vier tot 

zes maand brug volledig buiten dienst

Dessel-Turnhout-Schoten Schoten Sluis 6 Schoten Bekisting afwaarts de sluis in de vaargeul Onderhoud najaar najaar Mogelijke hinder

Dessel-Turnhout-Schoten Schoten Sluis 8 Schoten Bekisting afwaarts de sluis in de vaargeul Onderhoud najaar najaar Mogelijke hinder

Zuid-Willemsvaart Neeroeteren-Geisteren Jaagbrug Geisteren Renoveren van jaagbrug Geisteren Onderhoud Stremming kom Geisteren

Zuid-Willemsvaart Neeroeteren Jaagbrug Neeroeteren Vervangen jaagbrug Neeroeteren Investering augustus 2017 januari 2018 Stremming in de jachthaven

Disclaimer: Bovenstaande informatie betreffende hinder is indicatief en onderhevig aan wijzigingen met betrekking tot periode, locatie en uitvoering van de werken. Mocht de informatie onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade die direct of indirect zou 

worden geleden door het gebruik van deze informatie. De NTS-berichten (berichten aan de scheepvaart) kan u ten allen tijde raadplegen (via https://nts.flaris.be) en deze zijn het enige valabele document. 
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